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Strategi för tillgång till mark
– arbetets inriktning fram till 2020
Svensk orientering måste värna tillgången till mark för orientering så
att vår idrott fortsatt, utan ytterligare reglering, ska kunna ha fri tillgång
till naturen.
1. Långsiktig strategi fram till 2020
Svenska Orienteringsförbundet (SOFT:s) handlingsprogram för 2015-2016, 2017-2018
och 2019-2020 kommer att ge en mer detaljerad redovisning av det praktiska
genomförandet av strategin.

2. Förhållningssätt
Vid samtliga arrangemang ska vi följa Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och
policy för Allemansrätten och Orientering. Vi ska i alla lägen betona vikten av en bra
dialog med myndigheter, markägare, jägare och deras organisationer.

3. Information
Vi ska arbeta för att information är lättillgänglig dels om markägarförhållanden och
andra förutsättningar för arrangemang dels om aktiviteter som planeras inom
kartområdet. Det är viktigt att utveckla och beskriva hur detta kan göras.

4. Nationella samarbeten
Samarbetet med andra intresseorganisationer bör utvecklas.
Tillsammans med Svenskt Friluftsliv (SVF) bör SOFT stämma av förutsättningarna för
att ta upp en dialog med Naturvårdsverket om en översyn av de allmänna råden 1996:4
”Orientering och andra friluftsarrangemang”.
SOFT bör i samverkan med SVF arbeta för att ”onödiga” föreskrifter till begränsning av
orientering i naturreservat och andra skyddade områden tas bort. Vi bör arbeta för att
distriktsförbunden inom SOFT finns med på länsstyrelsernas remisslistor.

5. Samråd med länsstyrelser
Distrikten ska samråda med länsstyrelser om det finns, för distriktet angelägna,
önskemål att avvika från AR 1996:4 - Allmänna råd ”Orientering och andra
friluftsarrangemang”. Ett exempel är möjligheten till avvikelser från zonindelning och
datumgränser utifrån vunna erfarenheter av genomförda arrangemang.
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6. Nya arrangemangsformer
Ett arbete bör göras för att kunna bedriva motions- och ungdomsverksamhet under hela
året i tätortsnära områden, där det normalt rör sig mycket människor. Lämpliga
områden för olika typer av motionsorientering med hänsyn till natur och djurliv bör tas
fram.

7. Utbildning och kunskapsuppbyggnad
Hur Svenska Orienteringsförbundet arbetar med markfrågor ska kontinuerligt
kommuniceras internt och externt för att på bred front öka kunskapen om bl.a.
allemansrätten.
Den forskning och de utredningar som genomförts ska spridas och ny forskning och
vidare utredningar ska stimuleras. Speciellt viktigt är att kunskapen om orienteringens
påverkan på djurliv, vegetation och hälsa uppdateras och ställs samman. SOFT bör
kontakta forskningsinstitutioner och undersöka möjligheten till samverkan med andra
organisationer för att stimulera till ytterligare forskning.
SOFT bör tillsammans med distrikten arrangera utbildningar och föra ut information
internt inom orienteringsrörelsen och till de tjänstemän och politiker som lokalt och
regionalt är inkopplade på samrådsärenden.
SOFT bör arbeta för att få medverka vid länsstyrelseöverläggningar och
intresseorganisationers interna sammankomster, m.m.
Ett markforum bör arrangeras internt varje år.

8. Internationella samarbeten
Vi bör ha en aktiv roll i det internationella orienteringsförbundets Environment
Commission för att sprida kunskap om svensk orienterings långa erfarenhet av
samverkan med myndigheter, markägare, jägare och andra intressenter.
En aktuell åtgärd är bl.a. att översätta policyn Allemansrätten och orientering till engelska.
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