Frågor till samrådsutbildning för träningsarrangörer
Introduktion
Varför är det viktigt med samråd inför träningsarrangemanget?
För att undvika ”incidenter” med jägare, undvika att skada känslig mark samt skapa och upprätthålla
goda relationer med andra intressenter i skog och mark för att säkra en långsiktig tillgång till
områden för orientering.
Del 1,
Allemansrätten är en sedvänja som är grundlagsskyddad. Hur definieras allemansrätten?
Den begränsas av lagar som talar om vad man inte kan göra i naturen.
Hur brukar Allemansrätten sammanfattas?
Inte störa – inte förstöra.
Vad är syftet med en frizon för vilt?
Att skapa ett lugnt område som tillflykt för viltet under den tid arrangemanget pågår.
Varför är vårdatumperioden så känslig?
Då föder djuren.
Vad för typ av arrangemang är möjliga under vårdatumperioden?
Mindre klubbinterna arrangemang.
När inträffar vårdatumperioden i Stockholmsområdet?
11/5-30/6
När är det extra viktigt att ha en dialog med jaktlagen i träningsområdet?
Under Jaktsäsongen.
Vad finns det för risk med sträckor över åkermark och hyggen?
Man riskerar att skada växande gröda.
Varför bör vi vara extra försiktiga vid inhägnad betesmark?
Djuren kan bli störda och stängslingen riskerar att gå sönder.
Nämn två källor till information om skyddad natur och reservat.(förutom kartägaren)
”Skyddad natur” på Naturvårdsverket karttjänst och ”skogens pärlor” hos Skogsstyrelsen.
Nämn 4 saker du kan få information om via dessa källor.
Nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden, skyddsföreskrifter samt ägande och
förvaltning
Nämn de 4 väsentligaste regleringar som orienteringsrörelsen har att följa.
12 kap. 6§ i Miljöbalken(anmälan om samråd)
Allmänna Råd, NFS 2001:15, om anmälan för samråd(Naturvårdverket)
Allmänna Råd 96:4 Orientering och andra friluftsarrangemang.(Naturvårdsverket)
Förordningen 1998:301 om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Del 2,

Vad är de två nycklarna för framtida tillgång till marker för träning och tävling enligt SOFT?
Ett väl fungerande samarbete med markägare och jägare. Att vårda Allemansrätten.
Vem vänder man sig till först vid ett samråd inför ett träningsarrangemang?
Kartägaren
Redogör för kartägarens ansvar/roll?
Skapa tidsplan för kartans användning
Inneha goda kunskaper om markfrågor
Skapa goda relationer med markägare, arrendatorer, reservatsförvaltare och jakträttsinnehavare.
Agera mellanhand mellan arrangören och markintressenterna.
Hålla aktuella förteckningar över markägare, arrendatorer och jakträttsinnehavare.
Ha uppgifter om enskilda vägar och naturvärden.
Hjälpa arrangören med samrådet och informera om eventuella överenskommelser med markägare,
arrendatorer och jakträttsinnehavare.
Vem är ytterst ansvarig vid ett träningsarrangemang?
verksamhetsutövaren. D.v.s. den arrangerande föreningen.
Nämn två faktorer som inverkar på varför det är så svårt att ha en deltagargräns för när samråd inte
behöver göras.
Område och tid på året.
Nämn 4 uppgifter klubbarna/samarbetsklubbarna bör ha med i sin planering för
träningsarrangemang när de kommunicerar med kartägaren.
Typ av övning, bansträckning, tidsaspekt samt förväntat antal deltagare.
Hur säkerställer du som arrangör att kartägaren agerar i linje med sin roll?
Använder en checklista
Vad måste du som arrangör göra om inte kartägaren kan hjälpa dig?
Ta egna kontakter så att samråd skett på ett tillräckligt sätt.
Vilka uppgifter ska finnas med på kartan förutom de banläggningstekniska?
Karträttsinnehavare, vad det är för övning och för vem övningen är avsedd.
Vad utgår du ifrån när du börjar planera din banläggning?
Överenskommen parkeringsplats.
Vilka är de 3 viktigaste faktorerna för att ta hänsyn till vilt vid banläggning?
Banläggning i stråk, viltzoner och buffertzoner.
Hur redovisas förbjuden mark, frizoner och skyddad natur på kartan?
Förbjudet område.
Vilken typ av mark bör du vara speciellt försiktig med under vårdatumstoppet?
Halvöppen kulturmark.
Nämn två viktiga saker kring kontrollutsättningen?
Skärmarna ska vara märkta med arrangerande klubb och tas in direkt efter avslutad träning.

