
Banor i stråk 

HÄNSYNS-
områden

Ur samarbete i naturen



Hänsyn

Orientering

Vegetation Vilt

Ekonomiska värden

Samråd – ibland Tillstånd
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MÅLSÄTTNING 

• Jämka ihop banläggning med   
markhänsyn + andra begränsningar.

• Begär OK före banläggningsstart

• Alltid vara välkomna tillbaka!!!



HÄNSYN!!!



Allemansrätten

och Orientering

• Sedvanerätt

• Knuten till den enskilde i skogen. Kan utnyttjas i 
grupp.

• Inte orsaka markägaren ekonomisk skada eller 
störa hemfriden

• Inte störa andra friluftsmänniskor

• Inte störa eller förstöra

• Beakta gällande regler och överenskommelser

• Sköta samråden rätt



Karträttsinnehavarna har

det fulla och entydiga

ansvaret för sina kartor!
genom att:

• samråda inför kartproduktion

• utarbeta långsiktsplaner

• ta fram markägarregister

• genomföra löpande samråd



Markägare

TUMBA 7:126

8:9

8:484

9:2

RIKSTEN

3:20                         3:17                                            3:2                                   

½

Traktgräns NOLINGE      LIDATORP 



Karta - Samråd

Hot mot orienteringens rykte

• Stressade eller döda djur vid arrangemang

• Orienterare i förbjudna områden

• Dåligt skötta samråd med markägare och jakträttsinneha-
vare

• Söndertrampade stigar vid tävlingar

• Spikar i träd vid kontroller

• Gamla kontrollställningar och snitslar kvar i skogen

• TV-reportage: Massbilder av orienterare som väller fram i 
skogen

• Andra grupper som missköter sina OL-aktiviteter



Begär inte tillstånd!

Samråd
om utnyttjande av mark

för orientering

Tillstånd för TC – P – Startplatser

Kontrollbygge (nytt)



Påverkan på banläggning?

BANOR

Gallring

Röjning

Avverkning

Nyplantering

Annan aktivitet/sport

Markägare

Gröda

Arrendator

JägareNaturreservat

Nyckelbiotop

Rödlistade fåglar

Tjäder

Älg

Vildsvin
Varg

Hänsyn!

Hänsyn!

Tillstånd?



Möjliga hänsyns-områden….

• Frizoner

• (Buffertzoner)

• Växande gröda

• Nyplantering

• Hästar/Kor i hage

• Vissa nyckelbiotoper

• Annan intressent

• Tomtmark

Alltid

Ekonomi

Hänsyn

... på tävlingskartan



Nyckelbiotoper

”Värdefulla biotoper med funna/förmodade

hotade växter/djur (Rödlistade). Normalt 2-5 ha.”

19 st. definierade typer

Ex: Rasbranter, bäckar och lavmarker

Vissa kan få Biotopskydd

Biotop är en enhetlig biologisk yta.

bios = liv och top =plats



Liten sankmark



Liten sankmark



Stor sankmark



Stor sankmark



Häll med
”adventsmossa”



Häll med
”adventsmossa”





Tallar & Lingon
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Tallar & Lingon

Mycket tålig mark!
22 januari 2016



Den vackra vårskogen



Den vackra vårskogen



Låga



Låga



Kalvar i maj-juni

Hemortsområde

15 km²

Kan drivas av!

Jaktstart alltid 2. måndagen i oktober. 
Slut 31 januari påföljande år.

22 januari 2016



Kalvar i maj

Hemortsområde

0,5 km²

Går ej att driva av!

Jaktstart alltid 16 augusti varje år. 
Slut 31 januari påföljande år.

22 januari 2016



22 jan 2016

C:a 20/grupp

ÖKANDE!

Grisar februari-april
Hemortsområde

2 km²

Går ej att driva av!



Vildsvinsbök Bogesund 20 jan 2016

22 januari 2016Foto Jan Bojling



Berguv



Duvhök



Havsörn

Rödlistad
Häckar mars - juli



Tjäder

Parningstid april/maj

Särskilda spelarenor
Återkommer år från år

Är inte Rödlistad
Skyddad ändå



22 nov 2004 Karta - Samråd

Vårdatumperioden
11 maj – 30 juni

• Stopp för normala arrangemang!

• Ungdomsarrangemang – Ja! ….

• Föreningsinterna = mindre = 

tillfälliga arrangemang – Ja! ….

…. inom större skogs-parti eller 

friluftsområden

VILT



22 nov 2004 Karta -Samråd

Särskild hänsyn
1 maj -10 maj  & 1 juli-10 juli 

• Inga större arrangemang

• Vissa områden undvikas

• Budkavlar undvikas

• Fler och större frizoner

• Strikt tillämpning av stråk- banläggning

• Kontroll av StOF

Länsstyrelsens, markägarnas och jakträttsinne-

havarnas synpunkter!

VILT



Regionindelning
enl. AR 96:4

Region 2

•Särskild hänsyn 
1 -10 maj

•Vårdatumperioden

11 maj – 30 juni
•Särskild hänsyn
1 – 10 juli

Stockholm

22 januari 2016


