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Markfrågor
⦿ Naturvårdsverket - Regeringen 

Allmänna råd från 1996, delvis konflikt med miljöbalken 
skyddade områden - resurs för friluftslivet  

⦿ Länsstyrelsen (och kommuner) 
Naturskyddsenheten - skapar reservat ofta för naturtillgång 
Kommunala naturreservat - ofta med friluftsperspektiv  
Naturprövningsenheten - ger tillstånd efter föreskrifterna 
Malin Andersson ansvarig för friluftsliv  

⦿ SOFT 
Joacim Ingelsson arbetar heltid med mark- och miljöfrågor, 
inkl. LRF policyn och Allmänna Råden 
Orienteringen är medlem av Svenskt Friluftsliv



Allemansrätten
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/

Det-har-galler/Orientering-och-geocaching/ 

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Orientering-och-geocaching/
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Orientering-och-geocaching/


Allmänna råden - översyn
⦿ Steg 1 att arbeta med förhållandet mellan 

verksamhetsutövare (arrangörer) och myndigheter 

⦿ Steg 2 att arbeta med verksamhetsutövare och 
markägare 

⦿ En referensgrupp kommer att bildas  

⦿ I december arrangeras ett webbinarium på temat  

⦿ Klart ”2021”



Tillstånd tävlingar
⦿ Tävlingsansökan 

Digital ansökan (Eventor) senast 31/3 året före 
Inritning av tävlingsområde ska användas  

⦿ Samråd Länsstyrelsen 
”enkla tävlingar” samordnas av Kart & mark 
Övriga (ex. i naturreservat) söker respektive klubb 
Naturreservat / Strandskydd - dispenspliktigt  
Natura2000, Biotopskydd, Vattenskydd - infoplikt  
 
Arenaplan (dusch, parkering, toaletter) 
 krävs inom vattenskyddsområde 
 ALDRIG avrinning till rinnande vatten



Tillstånd tävlingar
⦿ Samråd 

markägare - jägare hanteras senare i kväll 
reservat ofta Skånska landskap (Anders Rosell) 

⦿ Biotopskydd - Skogsstyrelsen 
⦿ Fornlämningar 
⦿ Polistillstånd detaljplan 
⦿ Terrängkörningslagen 
 



Kontrollplaceringar

Fornlämningar



Markfrågor
⦿ Dispensansökan 

LST formulär 
Naturreservat / Strandskydd - dispens 2 300 kr 
Generell dispens kan sökas i strövområden 
Handläggningstid 6 månader 

⦿ C-föreskrift    anbringa skylt, snitsel etc.  
finns i många reservatsföreskrifter 
dialog initierad men kommer ta lång tid



Skyddad Natur
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se 
Allt fler naturreservat i strövområden

http://skyddadnatur.naturvardsverket.se


Kartområden
⦿ Informera Länsstyrelsen om 

klubbarnas kartområden 
inkl. skolutbildning 

⦿ INTE strikt nuvarande kartor 

⦿ Inventering reservatsföreskrifter 

⦿ Skickas in ca 15 juni





Ett stort antal naturreservat i flitigt använda friluftsområden har skyltföreskrifter, 
vilka tolkas mycket strikt (dvs. dispens även för mycket små träningar och 
skolutbildningar) av Länsstyrelsens naturprövningsenhet för orientering och övrigt 
friluftsliv som kräver tillfälliga anordningar (hundspår, scouter m.m.). 
I några fall (ex. Haväng, dessa är ändå medtagna i listorna nedan) finns annan C-
föreskrift som tillåter orientering efter förvaltarens tillstånd.  
Detta bör innebära att skyltföreskriften generellt inte ska tolkas att gälla för 
tillfälliga anordningar som orienteringskontroller.

(delar) av dessa reservat kan givetvis vara olämpliga för orientering och annat 
organiserat friluftsliv av naturvårdsskäl, vi vill i så fall veta detta för att permanent 
kunna undvika dessa områden (dvs aldrig kartera dessa områden)

Del av tänkt info till LST



Lista på naturreservat med skyltföreskrifter
Prioritet 1:  
(mycket aktiv orienteringsverksamhet eller som bör kunna öppnas för orientering)

Göingeåsen, Järavallen, Risen, Dörröd, Häckeberga, Hjällen, Ängelholms strandskog, 
Verkeån, Verkeån Agusa, Klöva Hallar, Skäralid, Friseboda, Gropahålet, Lillesjö, Äspet, 
Horna Sandar, Ivö klack, Balsberget, Näsby fält, Isternäset, Årummet, Näsums bokskogar, 
Ystad sandskog (inkl. förbud mot orientering)

Prioritet 2: (områden med aktiv orienteringsverksamhet)

Drakamöllan, Haväng, Prästabonnaskogen, Ekastiga, Svaneholm (Hästhagen, Norrskog och 
Vassen), Lövestads åsar, Sporrakulla, Dalshult, Grävlingabackarna, Björkerödsbäcken, 
Klintabäcken, Dagstorp, Jonstorp-Vegeån, Degeberga backar, Forsakar, Ubbalt, Djupadal, 
Svartetorp

Prioritet 3: (områden med sporadisk eller planerad orienteringsverksamhet)

Sandhammaren-Hagestad-Järarna, Fyledalen, Maltesholm, Isakstorp, Allarp, Lur, Olarp, 
Timan, Råbockarp, Åbjär, Pestbacken, Bökenäset, Ekedala, Södra Lökaröd



Lantmäteriet
⦿ Ny laserscanning - gratis  

  Skåne 2018-2019  
ftp://download-opendata.lantmateriet.se/
Laserdata_Skog/  

ftp://download-opendata.lantmateriet.se/Laserdata_Skog/
ftp://download-opendata.lantmateriet.se/Laserdata_Skog/


Kartnormer
⦿ ISOM 2017-2 (skogskartor) 

många smärre justeringar, delvis åter till 2000 
svensk översättning publiceras ”snart” 

⦿ ISSprOM 2019  (sprintkartor) 
gäller från 1/1 2020 

⦿ Skolkartor 
rekommendationer om tillägg till sprintnormen



SOFT:s hemsida

⦿ Frågor och svar, ex. nya normens minimimått  
http://www.svenskorientering.se/Arrangera/kartfragor/
vanligakart-fragorochsvar/  

⦿ Kartdokument och filer 
http://www.svenskorientering.se/Arrangera/kartfragor/
stoddokumentochfiler/  

⦿ Markfrågor 
http://www.svenskorientering.se/Arrangera/markfragor/  
 

http://www.svenskorientering.se/Arrangera/kartfragor/vanligakart-fragorochsvar/
http://www.svenskorientering.se/Arrangera/kartfragor/vanligakart-fragorochsvar/
http://www.svenskorientering.se/Arrangera/kartfragor/stoddokumentochfiler/
http://www.svenskorientering.se/Arrangera/kartfragor/stoddokumentochfiler/
http://www.svenskorientering.se/Arrangera/markfragor/

