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Vad kan du om tält?
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Allemansrätten 

Du får tälta något enstaka dygn i naturen. Tänk på att inte störa markägaren 
eller skada naturen. Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd 

betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus.

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/Hilleberg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Att tänka på innan man 
väljer tält

• Kapacitet – hur många ska bo i tältet?

• Säsong – vilka temperaturer och väderförhållanden 
möter du?

• Terräng – var ska du använda tältet?

• Vikt – hur mycket vill du bära?

• Komfort – ökad bekvämlighet ökar vikten.
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Kupoltält 
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Tunneltält
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Kupoltält eller tunneltält?

Tunneltältet kräver markpinnar och 
stormlinor för att stå upp. Fördelen 
med tunneltältet är att du får mer 
utrymme till lägre vikt. Inner- och 
yttertältet sitter ihop och reses 
samtidigt och därmed undviker du att 
innertältet blir blött om det regnar när 
du slår upp det. Tunneltältet är 
känsligare för starka sidovindar, men 
står det i vindriktningen är det ett 
stabilt skydd.

När? Du vill ha mycket utrymme till låg 
vikt.

Kupoltältet kallas också självstagande, ett 
namn det fått för sin förmåga att stå upp 
med hjälp av bara bågarna. Därför är det 
ett bra tält för terränger där markpinnarna 
är svåra att fästa, alltså en favorit bland 
kajakpaddlare. Kupoltältet kräver en 
mindre uppslagningsyta än tunneltältet och 
kan enkelt flyttas runt till du hittar den 
bästa platsen. Tältduken på kupolen är 
väldigt spänd och är mindre känsligt för 
vindriktning samt tystare att sova i när det 
blåser mycket.

När? I terräng där markpinnar är svåra att 
fästa och starka vindar råder.

https://www.addnature.com/vandring-camping/talt/tunneltalt/
https://www.addnature.com/vandring-camping/talt/kupoltalt/


Tips och trix vid tältande

• Känn igenom marken där tältet ska stå. Är det stora rötter eller liknande, hitta ny plats. Rensa 

bort pinnar, stenar och kottar. För de tråkigaste som finns är att ha slagit upp tältet, krypa in 

och känna att du har den där stenen eller roten precis mot revbenen. När de andra har krypit

in är det helt enkelt ingen som kommer orka flytta på tältet, så då blir det till att sova, eller 

snarare “sova”, på sin lilla sten tills morgonen är där.

• Dra inte ut tältpinnarna, tryck ut dom. Drar du tältpinnarna ur sin kanal kommer de garanterat 

dela på sig och det blir både meckigt att få ut dem och du riskerar att skada tältet. Så gör lös 

tältpinnen på ena sidan, och tryck sedan ut den från andra sidan.

• Sörj för god ventilation. Öppna hellre mer än vad du tror behövs. Hellre lite kyligt i tältet och 

mysigt i sovsäcken än ångbastu, öppna sovsäckar och svettiga nätter.

• Beroende på hur stor tältpåsen (där hela alltet förvaras) är så kan det vara svårt att få ner 

tältpinnar och tältspikar när du har tryckt ner själva tältet. Så börja med att plocka ihop 

tältpinnar och tältspikar och lägg ner dessa i påsen, tryck sedan ner själva tältet vid sidan om 

dessa.



Film om att sätta upp tält

https://vimeo.com/111560946

Klicka på länken 

https://vimeo.com/111560946

