
Har du gått vilse i skogen? Stanna! Ta en paus och fundera 
på vad som hänt och vad du sett – kanske en bäck, ett hus 
eller en radiomast. Åt vilket håll är norr? Har du en karta 
så ska du rita in den senaste säkra platsen. Bestäm dig för 
någon säker punkt, som en bergstopp eller en väg, och håll 
kursen tills du finner den. Blir vädret riktigt dåligt är det ofta 
bäst att söka skydd, till exempel under en tät gran. Häng upp 
en plastpåse, eller något annat som syns bra i trädet, så att 
andra kan hitta dig.

Men det allra viktigaste är att planera utflykten INNAN, och 
att berätta för någon annan vart ni ska gå. Ha alltid med 
mycket dricka och extra kläder. Och givetvis en mobiltelefon! 
Nödnumret 112 kan vara räddningen om det går riktigt illa.

Vilse men inte vilsen



För den som är händig är skogen full av prylar som kan
tillverkas, framför allt i en gå-vilse-situation! Här har du 
ett par tips. Om du ska träna inför utflykten, tänk på att inte 
skada levande träd.

Näverkåsa:
Skär ut en rund bit vit björknäver, cirka 15–20 centimeter 
bred. Vik den som på bilden och trä på en gren med en liten 
skåra i. Vips har du en kanonfin skogsmugg!

Kompass:
Om du råkar ha en synål och cerat eller smör i fickan kan du
enkelt tillverka en kompass. Smeta ett tunt lager fett på nålen
och lägg den försiktigt på en blank vattenyta. Snart har den
riktat sig i nord-syd!

Tillverka egna vilseprylar



Har du gått vilse gäller det först och främst att ta det lugnt. 
– Var är jag, och åt vilket håll ska jag gå? Har du ingen 
kompass finns det ändå många sätt att bestämma väder-
strecken. Myrorna bygger sina stackar på sydsidan av stora 
träd eller stenar. Ett ensamt träd har flest och tjockast grenar 
på sydsidan, och den vita nävern på björken går längst ner 
på sydsidan. På vintern står solen i öster klockan 6 (under 
sommartid en timma senare), i söder klockan 12 och i väster
klockan 18. Du kan också göra så här: Håll klockan så att 
timvisaren pekar mot solen. Då ligger söderriktningen mitt
emellan timvisaren och klockan 12 på klockan.

Åt vilket håll är söder?


