
FASIT, KDU-quiz vinter 2022 

Voksne: 

1.  Hvor langt fra bebodd hus eller hytte kan du sette opp telt?  

a. 150m 

b. 250 m 

c. 500 m  

2. Hva er innmark?  

a. Private hager, dyrket mark, beitemark, industriområder og gårdsplasser  

b. Private hager og parker 

c. Det er ikke noe som heter innmark 

3. Hva er utmark?  

a. Alt som er mer enn 500 meter fra nærmeste hus 

b. Områder som ligger minst 1000 meter over havet 

c. Det meste av skog, sjø, vann, fjell, strender og myr 

4. Er det lov for alle å bade fra privat brygge eller strand?  

a. Ja, allemannsretten gir oss lov til det 

b. Nei 

c. Ja, men bare med tillatelse fra eieren 

5. Hvilket utsagn er riktig?  

a. Vi kan slå opp telt i utmark og det er tillatt å ha det stående så lenge du vil 

b. Det er kun lov å slå opp telt på godkjente teltplasser og campingplasser 

c. Vi kan slå opp telt i utmark og det tillatt å ha det stående i inntil to døgn 

6. Hvor lang er Norges kystlinje? (Inkludert øyer) 

a. Ca. 50 000 km 

b. Ca. 100 000 km 

c. Ca. 150 000 km 

7. Hvilket land i Norden har flest drukningsulykker i forhold til innbyggertall?  

a. Island 

b. Norge 

c. Finland 

8. Allemannsretten er en del av Friluftsloven, men når ble den innført?  

a. 1982 

b. 1957 

c. 1933 

9. Når er det båndtvang i Norge?  

a. 1. april - 20. august 

b. 15. april -15. september 

c. 1. mai – 10. september 

10. Omtrent hvor mange timer med frivillighet bidrar DNT med i løpet av et år?  

a. 850 000 timer 

b. 1 000 000 timer 

c. 1 150 000 timer 

  

  



  

Barn:  

1. Hva er det lurt å gjøre med søppelet ditt når du er på tur? 

a. Kast det i skogen der ingen ser det 

b. Ta det med deg hjem 

c. Bare legg det fra deg, det kommer noen og plukker det opp etter deg 

2. Er det lov å plukke blomster i andres hage?  

a. Ja, hvis det er veldig mange blomster der 

b. Bare hvis ingen ser at du gjør det 

c. Nei, det er ikke lov, men i skogen kan du plukke blomster og bær 

3. Hvor får vi ull fra? 

a. Grisen 

b. Sauen 

c. Elgen 

4. Er det lov å gå på do i skogen?  

a. Det er ikke lov å bæsje, men tisse er lov 

b. Ja, men husk å grave ned bæsjen og ta med deg dopapiret hjem 

c. Du kan gå på do hvor du vil, både bæsj og papir råtner og blir borte veldig fort 

5. Hva heter plagget man alltid skal ha på seg i båt?  

a. Strikkevest 

b. Boblevest 

c. Redningsvest 

6. Hva kalles en jentegris?  

a. Hoppe 

b. Purke 

c. Kjøter  

7. Kan du plukke blåbær hvor du vil?  

a. Ja, bortsett fra i Nord-Norge 

b. Ja, det kan du 

c. Du må spørre den som eier skogen først 

8. Hvordan fortsetter sangen “Bæ, bæ. Lille lam…”?  

a. “... du har masse ull.” 

b. “... har du noe ull?” 

c. “... kroppen full av ull.”  

9. Hva kalles det man fester seilet til i en seilbåt? 

a. Stang 

b. Stamme  

c. Mast 

10. Hva heter maskoten til Barnas Turlag?  

a. Turbo 

b. Trygve 

c. Tassen 

  

 

 


