2020
Träningsarrangemang under Vårdatumperioden.

11 maj – 30 juni
Kunskapen om viltet hos markägare och jaktlag är avgörande för en bra lösning. Djur
kommer att störas men ska ha möjligheter att gå undan utan stress till lugnare områden.
Träningsområdena ska väljas där viltet är mer vana vid att människor rör sig. Vissa områden
måste förbjudas för de tränande (s.k. frizoner). Det gäller att minimera trycket på viltet.
StOF kan lämna anvisningar till arrangörerna och även medverka som stöd.

Kom ihåg att vid den här tiden på året finns högdräktiga djur och djur med
nyfödda kalvar/kid på våra träningsmarker. Även i de mest tätortsnära
skogspartier du kan tänka dig!
Med kunskap och respekt ska denna lösning kunna vara möjlig.

Försiktighetsåtgärder att tänka på:


Endast enstaka arrangemang på kartan under perioden. Kolla med kartägaren!
Max 2 arrangemang under en vecka med flera dagars mellanrum mellan arrangemangen.
Viltet med kalvar/kid måste få tid att återhämta sig!
Utnyttja ”tätortsnära” marker eller skog vid en friluftsgård. Där är djuren mer vana vid människor.



Lämna 100-150 m breda frizoner längs trafikerade vägar för att inte driva ut rådjur på dem.







Utnyttja hellre ett mindre tävlingsområde än ett större. Störning av viltet blir mindre.
Långa banor kan erbjudas genom varvning. Utnyttja samma stråk. Eller lägg inga långa banor.
Strikt stråkbanläggning gäller. Antingen kommer alla löpare från höger eller vänster.
D.v.s. samma löpriktning! Inga korsande banor! Stäng inte in djuren!
Tänk på att skapa frizoner åt viltet. Är särskilt viktigt under denna tid. Jaktlaget bör kunna
lämna information.
Korta startintervaller är av godo. Är bättre än att erbjuda utdraget startdjup under timmar.

Punkterna kan utnyttjas vid samråden!



Undvik blandade marker med ängar, hagar och skog samt våtmarker. Dessa skogsbrynsområden är särskilt
populära områden för högdräktiga djur och djur med nyfödda kalvar/kid. Är lämpliga frizoner.

Observera att

ansvaret ligger entydigt hos arrangören
efter att markägaren, jaktlaget och reservatsförvaltaren sagt sitt!
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