
Allemansrättssagan Patrullen Ugglans hajk 

Patrullen Ugglans ska ut på hajk och de har förberett sig i flera veckor på äventyret. De har 
tänkt sig att paddla bort till en skog i närheten av staden, gå en bit och sen slå läger på en äng. 
Två nätter ska hajken vara och de har verkligen sett fram emot övernattningen. Då de kommit 
fram till stranden tar de all sin packning och går mot ängen. Det är en bit skog och en åker i 
vägen men strax är de framme. När de kommit fram till lägerplatsen och har slagit upp tältet 
går Gustav och Sofia för att bada. Stranden där de dragit upp kanoterna är lite sumpig så de 
går bort till en sommarstuga som har en mysig liten brygga som de kan dyka ifrån. Medan de 
badar ordnar de andra i patrullen med middag. De tänker laga sin mat över öppen eld och 
Gina är ute för att samla ved. Han hittar några små grenar på marken men sen går hon och 
hämtar sågen och börjar såga av grenar från träden istället, det går mycket snabbare. Sture och 
Ella plockar blåbär till middagen. Efter maten sover de gott i sina sovsäckar. 

 Dagen efter är Hannes och Daniel ute och promenerar i en hage i närheten av lägret. Daniel 
hittar några fina orkidéer på marken och tycker det skulle bli en finfin dekoration på 
middagsbordet så han plockar dem. Då ropar Hannes till! Det kommer en flock kor travandes 
mot dem och de verkar inte snälla. De två vännerna får så bråttom att de glömmer stänga 
grinden efter sig. 

 Aisha har gått åt ett annat håll för att fundera lite i lugn och ro. På sitt strövtåg har hon hittat 
ett fågelbo med små, blåprickiga ägg i som hon försiktigt plockat ner och stoppat i väskan för 
att ta med tillbaka och visa för de andra.  

Framåt kvällen, när det börjat mörkna har patrullen samlats på en klipphäll för ett 
stämningsfullt lägerbål. Det är torrt i markerna med Sofia envisas ändå med att de ska sitta på 
klipphällen, hon tycker de har bättre utsikt där. När elden brunnit ut till glöd tömmer de sina 
vattenflaskor över elden och går ifrån de rykande resterna av sitt lägerbål för att sova sista 
natten på hajken.  

Efter frukosten nästa morgon får alla brått hem och lägret bryts snabbt. Lisa plockar ihop 
frukosten och slänger saker i soppåsen men allt får inte riktigt plats. Hon slänger en av 
mjölkkartongerna under en gran så ingen ska behöva se den, då är det ju ingen fara och 
skyndar sig sen att packa ihop resten. 

Några timmar senare är patrullen ugglan hemma och är mycket nöjda med sin hajk. Är du 
det? 

(Plocka orkidéer) 
(Tälta i två nätter) 
(Bada från en brygga) 
(Lämna grinden öppen) 
(Elda på berghällen) 
(Hitta ett fågelbo) 
(Bryta färska kvistar) 
Slänga skräp 

(Gå över en åker) 
(Lämna en glödande eld) 
(Elda när det är torrt) 
 
OK: 
Plocka bär 
 


