Friluftsambassadör
2021 är friluftslivets år och med anledning av det är naturum Fjärås
Bräcka ambassad för friluftsliv från och med februari månad, från och med
den 7/2. Mer om friluftslivets år hittar du på www.luftenarfri.se.
Vad är en ambassad utan ambassadörer? Vi vill ha så många som möjligt som kan sprida vidare
hur kul det är med ett aktivt friluftsliv till de som inte upptäckt det ännu. Uppdraget är inte svårare
än så. Visa någon du känner hur roligt det är att vara ute i naturen. Vill du göra det? Bli en av våra
ambassadörer för friluftsliv? Bra! Då har du kommit rätt. Det är öppet för
ansökningar från och med den 7/2. Det enda du behöver göra är att svara
på tio enkla frågor med tre svarsalternativ och komma med en kort
motivering till varför just du borde bli en av våra ambassadörer för
friluftsliv.
Det går bra att göra ansökan på plats eller online. Frågorna hittar du här
nedan eller på naturum. Skicka in dina svar och din adress till oss på vår
mail naturum.fjarasbracka@kungsbacka.se eller lämna i det på plats. Vi har
ingen åldersgräns alla är välkomna!
Du som får uppdraget att bli friluftsambassadör kommer att få ett uppdrags-kort med
flera tips på hur du kan inspirera andra att ge sig ut i naturen skickat till dig tillsammans med en fin
knapp som bevis.

Lycka till önskar vi på naturum
Kom ihåg, luften är fri!

Frågor
1. Hur ofta är du ute i naturen?
1. Minst varje vecka

2. Minst varje månad

3. Minst varje år

2. Vilket påstående beskriver allemansrätten bäst?
1. Inte störa inte förstöra

2. Vad du vill var du vill

3. Allt ditt är mitt

3. Hur bra koll har du på vad som gäller enligt allemansrätten?
1. Har superkoll 100%

2. Hyfsad koll 60%

3. Lite koll 10%

4. Skyddad natur, som reservat och nationalparker vad innebär det?
1. Natur där ingen får vara

2. Natur skyddad i lag

3. Extra fin natur

5. Hur många procent av Sverige yta är skyddad natur?
1. Ungefär 32%

2. Ungefär 14%

3. Ungefär 51%

6. Hur bra är du på att läsa en karta?
1. Superbra!

2. Hyfsad

3. Kass!

7. Hur många fåglar känner du igen på hur de låter?
1. Ungefär 1

2. Ungefär 5

3. Ungefär 10

2. Ungefär 5

3. Ungefär 10

8. Hur många ätliga växter kan du?
1. Ungefär 3

9. Avsluta påståendet ”Det finns inget dåligt väder, bara dåliga....”
1. Humör

2. Kläder

3. Stigar

10. Vilka av följande påståenden stämmer in på dig:
1. Jag älskar att vara ute och är van att röra mig i naturen.
2. Jag gillar att vara ute, känner mig lite ovan men vill var mer i naturen.
3. Jag är inte ofta ute i naturen men är nyfiken och vill lära mig mer.
Jag borde bli friluftsambassadör för naturum Fjärås Bräcka för att:

