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Smarta listan för
ansvariga för organiserade träningar
Försök att tänka som motparten – var smart! Frågan: Vad kan reta upp markägaren? Eller
jaktlaget? Eller vägägaren? Har någon missat något tidigare gånger?
Du anpassar träningen efter denna kloka kunskap!
Och - visa dessutom hänsyn och respekt! Var påläst!
Betrakta er organiserade träningsaktivitet som ett mindre arrangemang som därför alltid
innebär någon form av ansvarstagande. Tex Vad gäller här? Vem kan svara på det? - innan vi
drar igång träningen!

Vad säger kartägaren? Är den bästa informatören!
”Tipsa mej! Ska vi byta område? Gick det bra förra gången? Kontaktuppgifter?”
Alltså: Kartägarens Info? Direktiv? Stöd? Krav? Stopp? Kör?
Har du lite tur slipper du utföra grundforskningen själv om vem som äger/arrenderar vad.
Uppgifterna får du av kartägaren.
Markägare? Jordbruksarrendator? Skogsförvaltare? Hyresgäster? Väghållare? Jaktlag?
Hur ska dom hanteras?
Men - Kanske den frågan redan är löst genom kartägarens årliga samråd med dessa.

GÖR SÅ HÄR!
PLAN
•

En plan = träningsprogram som är genomtänkt och genomförs konsekvent är ett bra drag
gentemot markägare/jaktlag.

VÄGAR
•

Parkering. Helst på lite undanskymda platser. Ställ bilen ordentligt vid sidan. Lämna manöverutrymme.
Vad säger de lokala P-bestämmelserna? Explosion av parkeringsbestämmelser de senaste
åren.

•

Samåk. Kräver lite planering. Upphämtning/leverans av träningskompisar. Möjliggör
parkering på mindre ytor.

•

Ägare av grusvägar utan statligt bidrag kan ogilla andra fordon än sina egna på vägen.
Kartägaren vet.

•

Parkera inte på grusvägar då de ofta är enskilda vägar och ägs av människor som är helt
beroende av dem. Bl.a. avsides boenden och jordbrukare. En traktor med dubbelmontage
och ett modernt normaltbrett arbetsredskap tar en 4m bred grusväg i anspråk och lite till.

•

Parkera inte på åkrar utan ett OK. Inte ens på avfarten till åkern. Även en tillsynes neutral
gräsvall har ett ekonomiskt värde. Kom ihåg – en väl skött gräsvall skördas upp till 3
gånger/år.
Nu för tiden blir det ensilage i de oftast vita jätteäggen – konservering. Djurfoder.

•

Passa dig för öppna bommar - ofta på grusvägar! Någon kan för tillfället vara inne i skogen
och håller på att tex avsluta dagens skogsavverkning vid pass kl. 16. När du sen kommer
tillbaka är bommen låst fast du bara skulle hänga upp några av kvällens träningsskärmar.
Ett bra alternativ är ju att låna nyckeln!

•

Och framför allt ställ inte bilen framför en stängd men inte låst bom/grind ej heller framför
en låst dito. Självklart ska någon behörig antingen in eller ut när du inte är där.

SKOGEN
•

Är det viktigt att veta om terrängen är utlånad till annan/andra aktiviteter än den aktuella
träningen? I så fall börjar du i den änden.

•

Använd uppmärkta kontroller. Man ska kunna se vem som har ansvaret för den enskilda
skärmen. Eftersom vi inte har något att skämmas för ska regeln vara att man kan läsa:
Klubb – Datum – Kodsiffra.

•

Ta ned OL-skärmarna med sin märkning - direkt efter träningen. Undvik snitselmärkning
av kontroller. De har en förmåga att bli kvar. Det är slarvigt!
Det fina begreppet är Egenkontroll!

•

Om arrangemanget ska kunna användas efter den aktuella träningen och kontrollerna
därför ska vara kvar måste du ha fått ett okey av markägaren. Enkelt.

•

En god investering inför framtida träningar är att med viss periodisitet städa av den mer
frekventa träningsmarken. Sådana initiativ är alltid uppskattade.
Och - Man blir förvånad över hur mycket skräp med OL-anknytning som är kvarlämnat.

•

Var observant på nyplanteringar (kanske plantor <0,5 m). De representerar ekonomiska
värden. Normalt tillåter inte markägaren/skogsförvaltaren någon aktivitet där.
Och markägaren avgör - Även om vi vet att nedtrampningsrisken är minimal.
Kartägaren vet!

•

Viktigt att kolla upp säkerhetsaspekten innan träningen. Bågskytteaktiviteter är ett gissel
att råka ut för. Obs! - Fasta skogsbanor är inte ovanliga.

JAKT
•

Jakt kan förekomma året runt - trots att det finns ett helgförbud. Förbudet gäller jakt med
kulvapen inom ett cirkulärt område med ungefär 3 mil radie från Stockholms centrum.
Däremot gäller inte förbudet jakt med hagelvapen.

•

Tiden för rådjursjakten börjar årligen den 16 augusti – fast datum över hela landet. De
fjorton första dagarna är de viktigaste sedda med jägarögon. Särskilt kvällstid. Agera
därefter.
Jakten avslutas formellt den sista januari året därpå. Via samråd kan utrymme enkelt
uppnås för orientering under perioden. Jakt sker inte varje dag.
Säkerhetsfråga!

•

Tiden för älgjakten börjar i vår del av Sverige alltid andra måndagen i oktober. Härigenom
varierar datumet över åren – var observant. Denna jakt är jägarnas högtid under året
varvid den första tiden är den klart viktigaste. Ingen risk ska finnas för vådaskjutning om
samråd skett. Ansvaret har den träningsansvarige.
Jakten avslutas formellt den sista januari året därpå. Jakt sker inte varje dag.
Säkerhetsfråga!

•

Jakt på vildsvin får ske året om. Säkerhetsfråga!
Att råka ut för och störa nattlig vildsvinsjakt har blivit en senare tids påtagliga risk om
träningsansvariga inte har kollat upp detta med kartägaren/jaktlaget. En miss av ansvarig
för träningen där nattlöparna tömmer skogen gör jägarna ”upprörda” och utsätter dessutom
orienterarna för fara.
Jaktform: Åteljakt! Dessa jaktplatser känns lätt igen. Bedrivs med god jaktlig säkerhet från
jakttorn vid åteln.

•

Nya jakter har skapats under senare tid - Jakt på Dov- och Kronhjort samt Mufflonfår.

SÄRSKILDA HÄNSYNSTAGANDEN
•

Undvik träningar under helger inom Tyresta, Paradisets och Tornbergets naturreservat.
Alltid orienteringsförbud inom Tyresta nationalpark!
Skälet är att mängden friluftsälskande allmänhet kan reagera negativt över många färggladas framfart. Var åtminstone lite diskreta. Negativa erfarenheter finns faktiskt. Tyvärr!

•

•

Distriktets Tjäderöverenskommelse med Botkyrka, Huddinge och Haninge kommuner ska
följas. Innebär ingen organiserad träning mellan kl. 18 – kl. 10 påföljande dag under
perioden 16 april -15 maj.
Områdena utgörs av Flemingsbergs och Lida naturreservat delen S sjön Getaren samt
Paradisets/Tornbergets naturreservat.
Överenskomna gränser bifogas.

/

Djurens reproduktionsperiod - Vårdatumperioden 11/5 – 30/6 – innebär helt tävlingsstopp.
Mindre arrangemang (som organiserade träningar) kan genomföras - dock med särskilda
krav.
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Vid Pennan! //Anders

