
Att ta med på utflykt 
Anpassa den här listan efter den typ av dagsutflykt du tänker göra. Allt behövs inte varje gång. 

Skor och kläder efter väder. Regnkläder och en extra tröja om vädret är ostadigt. 

Klä dig i flera tunna lager, så kan du ta av dig ett eller flera plagg om du blir för varm. 

Något att sitta på. Sittunderlag, eller i nödfall plastkassar. 

Mat och dryck. Läs noga igenom eventuella recept så att du får med dig det som behövs.  

Skräppåse. Skräp tas med hem, det eldas inte upp och det grävs inte ner. Oftast blir det något skräp 

som man inte vill lägga löst i ryggsäcken, ha därför med en extra påse till det.  

Kokkärl och redskap  Har du inga lämpliga kokkärl för öppen eld? Köp en vanlig gryta och en vanlig 

stekpanna på second hand. Aluminium är oftast bättre än rostfritt till grytor. Det är bra om de inte 

har plasthandtag. Undvik teflonbeläggningar etc. de tål inte öppen eld. Ta gärna med en plastpåse att 

ta hem sotiga kokkärl i. Kokkärlen blir lättare att rengöra om man gnider in utsidan med såpa eller 

diskmedel före användning. Läs noga igenom eventuella recept så att du får med dig allt som behövs. 

Mugg, tallrik och bestick. 

Tändstickor. 

Släckvatten till elden om du inte kan vara säker på att hitta det där du ska göra upp eld. 

Hink till släckvatten. Även om du har släckvattnet med dig i flaskor eller dunk är en hink bra att ha. 

Kniv. Till att tälja, spänta tändved m.m. I Royal Rangers har vi 

en åldersgräns satt vid Upptäckar-Rangers. Hur ni gör i 

familjen bestämmer ni själva, men vi vill gärna att ni håller er 

till Royal Rangers knivregler när det gäller hur kniven används. 

Såg eller yxa behövs normalt inte, ved man plockar på marken 

kan man oftast knäcka av i lämpliga längder genom att lägga 

den över en grop i marken eller mot en sten och trampa till 

med foten. Ved man tar med sig kan man såga hemma. 

Spade. Fällbara friluftsspadar finns att köpa på många håll, de 

billigaste kostar under hundralappen och kvaliteten räcker gott till 

utflyktsändamål. Spade behöver du om du ska gräva en eldgrop 

eller gå på toaletten i skogen. För toalett räcker egentligen en 

planteringsspade, men vill du gräva eldgrop behövs något rejälare. 

Karta och kompass kan vara bra om du går i en skog du inte känner 

till. Mobilens GPS och Google maps etc. är tillräckligt för att inte gå 

vilse (fast ta reda på hur det funkar innan du är vilse i skogen), men 

gratiskartorna i mobilen är sällan tillräckligt detaljerade för att hitta 

något särskilt i terrängen.  

Toalettpapper. Behöver du gå på toa i skogen? Ta med dig spaden och lyft på 

mossan innan du gör dina behov. Lägg igen mossan efter dig, med papper och 

allt under, så att inga spår syns. Nedgrävt toalettpapper bryts ner mycket 

snabbt, så du behöver inte känna att du lämnar skräpet, toalettpapper är 

nästan ett rent trämaterial. För enskilda är detta fortfarande tillåtet, men inte 

längre för större grupper. 


