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Länsstyrelsens riktlinjer gällande samråd inför kartritning och orienteringstävlingar
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd ska samråd enligt 12 kap. 6 §
miljöbalken, MB (informationsskyldighet) hållas vid kartritning och vid
friluftsarrangemang med mer än 150 deltagare. Länsstyrelsen i Västra
Götalands län vill förtydliga när samråd ska hållas i samband med
orientering. Utgångspunkten är vad som är nödvändigt ur
naturvårdssynpunkt och vad som är praktiskt genomförbart för
orienteringssporten.
Samråd 12:6 MB ska enligt Naturvårdsverket hållas vid:
1. Nyritning och omfattande omritning av kartor.
2. Distrikts- och nationella tävlingar om:
a. skyddade områden berörs (reservat, Natura 2000, utpekade
biotopskydd),
b. tävlingen sker inom vårdatumperioden (1/11 maj-30 juni) och
naturmark berörs,
c. det inom tävlingsområdet samlat förekommer många natur- och
kulturvärden.
För att kontrollera om tävlingsområdet berörs av skyddade områden eller
många natur- och kulturvärden finns Länsstyrelsens informationskarta:
(http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/).
Länsstyrelsens bedömning av samrådsbehovet
Länsstyrelsen bedömer att när/krets- och klubbtävlingar inte behöver
anmälas för samråd oavsett när på året de arrangeras. Särskild hänsyn ska
dock visas under vårdatumperioden om dessa typer av arrangemang
förväntas samla mer än 100 deltagare.
Ska tävling, oavsett typ, hållas inom ett naturreservat där det enligt
föreskrifterna är förbjudet att hålla tävling alternativt förbjudet att hålla
tävling över ett visst deltagarantal, ska dispens/tillstånd sökas i god tid.
Att samråd hålls med Länsstyrelsen innebär att råd och anvisningar lämnas
av Länsstyrelsen. Anvisningarna kan t.ex. gälla hur vissa specifika platser
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inom tävlingsområdet ska hanteras; kanalisering, tillfälliga spänger, avsnitsling osv. Om det är mycket angeläget att reglera verksamheten kan
Länsstyrelsen förelägga om skyddsåtgärder eller förbjuda åtgärder. Det är
viktigt att notera att det ankommer på verksamhetsutövaren, d v s
arrangerande förening, att anmäla om samråd. Ansvaret att inte väsentligt
orsaka skador på natur- och kulturmiljön ligger på föreningen. Anmälan om
samråd ska enligt lagen göras senast sex veckor innan arrangemanget. I
praktiken behöver samråd oftast sökas betydligt tidigare så att det finns tid
för anpassningar av arrangemanget till givna råd och anvisningar samt
eventuella förbud och förelägganden.
Ett samråd ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om datum och hur stort
arrangemanget kan komma att bli samt en karta över området med start och
målområden markerade. Även välfrekventerade kontroller/kontrollplatser
bör också markeras, särskilt vid större evenemang med många klasser. Ett
samråd kan anmälas via e-post på natur.vastragotaland@lansstyrelsen.se
eller per post till något av Länsstyrelsens kontor. Om man är osäker på om
samråd behövs kan kontakt tas på telefon, fråga efter den som handlägger
samråd i aktuell kommun.
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att samtliga tävlingsarrangemang
genomsyras av egenkontroll med avseende på markslitage och hänsyn till
vilt. Särskilt viktigt är det att frågorna beaktas redan vid banläggningen.
Slitage uppkommer särskilt lätt i våtmarker och på hällmarker. Olika
åtgärder kan vidtas; exempelvis att kontrollpunkter inte placeras vid
känsliga miljöer, att löparna kanaliseras till bropassager över känsliga
bäckmiljöer etc. Vad gäller vilt kan frizoner ordnas och stråkbanläggning
tillämpas. I vissa fall kan avdrivning vara nödvändigt. Mer om hänsyn finns
att hämta i de allmänna råden.
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