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Vett och etikett i skogen
Marktillgängligheten är en förutsättning för vår idrott. väl genomförda
samråd som sker i god tid innan arrangemanget säkerställer att vi kan
använda skogen som vår arena. lbland ingår marken helt eller delvis i ett
naturreservat som ibland innebär krav på tillstånd.

Listan nedan begränsas till själva tävlingsområdet.

Se även checklistorna Naturhänsyn - I{onffollval och vikyänlig banläggning.

Då punktema nedan inte alltid gäller hela landet måste en anpassning till såväl deltaganntal
som rådande lokala förutsättningar göras.

För orienteringens fottlevnad och utveckling ska våra 
^rtalxgem^ngskötas 

så att vi a\lttd, är
välkomna åter!

Checklista för skogen

1. Arrangörspersonal

! lnhämta information om förutsättningar för arrangemanget
! Allemansrätt och Allemansvett
! Konsekvenser av ev. naturreservats föreskrifter
! Tillståndskrav?

2. Banstråk och
förbudsområden

! Samsyn med berörda jaktlag och markägare om
trampkänsliga områden
! Naturreservaten har en naturvårdsförvaltare
! Löpriktningar och belastningens storlek på utpekade ytor

3. Startplatser
n Tillståndskrav!
! Utnyttja slitagetålig mark
! Acceptabelt avstånd för startpersonal att få fram materiel

4. Kontrollpunkter

! Trampkänslighet? Undvika eller fordela banorna på fler
kontrollpunkter?
! Huvudregel: Spika inte Såga inte i levande träd.
Tillstånd krävs för att utnyttja virke i skogen!
! Ev. reservatsbegränsningar?
! Förfabricerade stativ i stället for byggda ställningar?



¡ Generella förbudsområden.
I Möjligheter att passera? Utnyttja kanter mellan åker och

skog?
¡ Mãrkera tydligt på kartan och snitsla vid behov'

5. Grödor och
fältkanter

n Uppgifter kan fås av markägaren. RÖjningar är särskilt

besvärande för deltagarna.
I Kan åtgärderna utföras efter tävlingen?

6. Avverkningar och
röjningar

! Kan bli förbudsområden.
! Möjligheter att passera? På bredden eller via genomgång?

! Markera tydligt på kartan och snitsla vid behov'
7. Nyplanteringar

¡ Undvikas helt eller endast passeras eller enstaka

kontrollpunkter?
¡ Vid behov markera på kartan och ev. snitsla'

L Trampkänsliga
ytor

tr Arrangören avgör efter samråd med jaktlag om avdrivning

ska genomföras eller ej.

¡ Genomförs på tävlingsdagens morgon'

tr Begränsning till del av området?

¡ Medverkan från jaktlag?

9. Avdrivningar

! Samråd med jaktlag.

tr Central frizon främst för älg.

! Frizoner för vildsvin kan normalt anges'

¡ Frizoner för rådjur mer godtyckligt.

! Behövs buffertzon?
! 100 m bred frizon ianslutning tilltrafikerad väg'

! Behov av åtgärder fÖr vägpassage av viltet? Skyltar!

10. Fri- och
buffertzoner samt
vägpassage för vilt

tr Rapportmottagning i anslutning till målgång'

¡ Eftersträva närvaro av jaktlaget fÖr samråd och ev

eftersök.
tr Lämna skriftlig rapport till markägare och jaktlag'

I Vid viltolycka ska kontakt tas med polisen!

11. ViltrapPortering

! Erbjud möjligheten för markägare.

r Eftérsträva nöjdförklaring från berörda motparter12. EftersYn

! Skador som arrangemanget skapat ska ersättas'

¡ Var frikostig med kartor!
! Visa tacksamhet!
¡ Vidmakthåll relationerna!

13. Ersättningar

¡ Ta bort alla snitslar.
¡ Ta bort kontrollställningar.
¡ Städa arena, startplatser och parkering

14. Städning efter
arrangemang


