
Friluftsbingo 
Uppsala län våren 2021



I år är det friluftslivets år och förhoppningen är att vi, ännu 
mer ska upptäcka vilken fantastisk plats naturen är att vistas i. 
Nu under pandemin är det svårt att träffas på vanligt sätt. Där-
för kommer här ett bingo som du kan spela, själv eller tillsam-
mans med dina närmaste. Sätt ett kryss i rutan när du klarat av 
den. Finner du en ruta särskilt rolig kan du förstås genomföra 
den flera gånger.

 

Dela med dig av dina upplevelser
Fotografera gärna när du genomför en ruta och delta i en 
tävling där du kan vinna något som förhoppningsvis inspirerar 
dig till ännu mer utevistelse! Vill du inte fotografera kan du 
istället teckna, skriva en liten dikt eller en betraktelse. 

Har du ett öppet konto på Instagram kan du lägga upp din 
bild där med #friluftsbingouppsalalän (gärna också  
#luftenärfri och #friluftslivetsår2021). Det går även bra att 
mejla ditt alster till friluftsliv.uppsala@lansstyrelsen.se. 
Tävlingen avslutas den 31 maj 2021. 
Lycka till!

Nu spelar vi friluftsbingo! 

Naturbad/skogsbad 
handlar om medveten 
närvaro i stunden. Gå ut till 
en trevlig plats. Sätt dig på 
en sten eller luta dig mot ett 
träd. 
Tänk i de tre stegen; 
Se - välj något du ser, men 
analysera inte.
Hör - vilka ljud hör du, 
stanna till och lyssna, 
Känn - hur känns din kropp 
mot underlaget, vinden mot 
din kind. Hitta det som känns 
bra, vila i den känslan för en 
stund.

Fler kul tips, som hjälp till bingot, finns 

på naturkartan.se, eller appen Fornfynd. 

Ta hand om naturen när du är ute!
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1. Gå en promenad i naturen där du bor!

2. Hitta en utsikt!

3. Ta ett foto av ett djur i naturen!

4. Ta en fika utomhus!
5. Leta vårtecken, blommor eller fåglar ! 

6. Besök en kulturhistorisk plats!

7. Leta efter mönster i naturen!

8. Leta djurspår, hål gnag eller fjäder!

9. Ta med en kompis ut i naturen!

10. Vandra en sträcka på Upplandsleden!

11. Ta med en påse och plocka skräp!

12. Ät din frukost eller lunch ute!
13. Mata en fågel!

14. Känn på vattnet i havet eller i en sjö! 

15. Besök ett nytt naturreservat!

16. Se på stjärnhimlen!
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I år är det friluftslivets år med namnet ”Luften är fri”. Projektet 
leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Målet 
är att få fler människor att prova friluftslivet och fortsätta njuta 
av det under lång tid. Dessutom att öka kunskapen om alle-
mansrätten och förståelsen för friluftslivets värden. 

Friluftslivets värden
Friluftslivet är bra för människors hälsa. Forskning visar att vi 
mår bättre, både fysiskt och psykiskt, om vi regelbundet vistas 
utomhus i och nära naturen. Friluftsliv ökar också känslan och 
förståelsen för naturen och miljön. En annan stor fördel är att 
det inte behöver kosta särskilt mycket. Den svenska allemans-
rätten gör naturen tillgänglig för alla, samtidigt som den väg-
leder oss i hur vi ska bete oss för att inte störa eller förstöra. 
Inom friluftslivet finns någonting för alla!
 

Läs mer om kampanjen luften är fri på www.luftenarfri.nu. 
Följ och använd #luftenärfri på sociala medier!

Friluftslivets år 2021

Foldern är framtagen av Länsstyrelsen Uppsala län i samar-
bete med Upplandsstiftelsen och länets åtta kommuner.
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Foto: sidan 2, bild nr: 2, 3 och 12, Länsstyrelsen Uppsala län, Martina Dern-

roth nr: 10 Upplandsstiftelsen, bild nr: 15 Emelie Rudfeldt


