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Allemansrätten och or¡entering
Skogen är vår arena. För varje orienterare, tävlingsarrangör, tränare,
aktiv ska det vara en självklarhet att visa hänsyn och varsamhet till

naturen, till markägare, jägare och andra friluftsutövare. Men hur gör
man det bäst? Nu har Svenska Orienteringsförbundet reviderat policyn
"Allemansrätten och orientering.

Svensk orientering har genom sitt förhållningssätt skapat goda förutsättningar för att
långsiktigt säketställa tillgången till mark för orientering.Tñnngar och tävlingar hat

anpãssati för attminimera slitage och störning i naturen och föt djuten. Påvetkan för
matkägate, jägare och andra ftiluftsutövare skavara så liten som möjligt.

För att fortsätta ha ett gott anseende och en stot trovätdighet för orienteringsidrotten är

det viktigt att svensk orientedng Tdligt visat att vi värnat om den natur vi använder föt
vår verksamhet. Alla otientefate, såväl ledate som tävlande ska ha god kunskap om

allemansrätten och om de regler som styr orienteringsidrotten. Nyckelorden är hänsyn

och vatsamhet.

Allemansrätten och orientering har nu revidetats och finns i en andra utgåva. Målet med

matenaletär att öka kunskapen om hut träningat och tävlingar ska genomföras föt att

minimera stöming och påverkan på djur och natut. Föt att undedätta för atangöterhar
även tre checklistor tagits fram. De kommer ursprungligen fuàn Stockholms

Orientedngsförbund som under flera ârhar arbetat offensivt med matkftågor.

Checklistotna fìnns även attladda net ftån www.orientering.se. De tre checklistotna ät:

. Vett och etikett i skogen

¡ Viltvänligbanläggning
¡ Natuthänsyn - kontrollval

Just nu pågfu atbete med att â framlärgruppsplanet utifrån Allamansrätten och

odentetin[. Lärgruppsplanetnz- fu en möjlighet föt föreningen att öka kunskapen hos

medlemmarna kring markfrägot och säkerställa att föteningens arrângemang genomförc

med stötsta möjliga hänsyn till djut och natut. Lärgruppsplanetîa' kommer 
^ttva;ta

fàrdtgaundet våLten 2016 och de kommet att finnas på wwwodentedng.se.

Med vänliga hälsningar

Susanne Söderholm och Eje Andetsson
fötbundschef matkansvarig

Frågot och synpunktet tas gärna emot via mail: eje.andersson4T@gmail.com
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