Mark- och Viltrutan

O

rienterare och läsare av denna
skrift ni minns säkert Mark- och
Viltrutan i nr 2 2014. Rubriken var

Dags att skrota Sommarserien?

Så har StOF-styrelsen satt ned den s.k. foten
med eftertryck efter 1 års grunnande och
påminner om att Stockholms Orienteringsdistrikt med alla sina föreningar självklart
ska följa det som Svenska Orienteringsförbundet under decennier sagt, vi ska följa
Naturvårdsverkets Allmänna Råd 1996.
Enskilt orienterande under vårstoppsperioden ska uppmuntras även framöver!
Beslutet
Klubbarna ska vara medvetna om att under
den känsligaste tiden på året för det vilda 11/5 till 30/6 – ska inga orienteringsarrangemang genomföras. Undantagna är mindre
ungdomsarrangemang och föreningars egna
interna mindre arrangemang.
Andra aktiviteter som klubbarna önskar att
genomföra under denna s.k. Vårdatumperiod
måste godkännas av StOF. Startår är 2016.

Skälen till StOF-beslutet
 Särskilt tajt i Stockholmsområdet
 Orienterarna bör föregå med gott exempel vad
gäller naturhänsyn och vi måste följa vårt eget
regelsystem! Det vill säga: Följa SOFT och Naturvårdsverkets Allmänna Råd
 Motparterna blir alltmer pålästa
 Vi måste tänka på allmänhetens reaktion. Orienteringssporten har inget att vinna på ”vårdslöst
beteende” och avsteg från överenskomna avtal.
Hur gör en klubb?
Det vanliga tillvägagångssättet med samråd inför arrangemang. Med den skillnaden att hänsynen till naturens barnkammare nu är särskilt uttalad.
Om det beräknade antalet deltagare på det tänkta arrangemanget överstiger 50 st. är det i princip stopp.
Undantag kan dock göras efter godkännande från
StOF. Ansökan lämnas till StOF senast 1 mars.
Vid behov kan StOF behöva kontakta länsstyrelsen.

Mer information kommer presenteras i första
numret av StOF-nytt 2016.

Länsstyrelsen

Bakgrund
Ett fortsatt orienterande under den känsliga
Vårdatumperioden (efter vårsäsongen) har
tyvärr blivit en vana. Som tur är har kommuner och andra pålästa inte reagerat fullt ut.
Men flera kommuner tillåter till exempel
inte längre StOF:s sommarläger i maj/juni.
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