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Viltvänlig banläggning 
 

En viktig del i banläggningen är att ta hänsyn till viltet. Beroende på 
tidpunkten på året för orienteringsaktiviteten varierar omfattningen av 
hänsynen. Den bästa informationen lämnar jaktlagen. 
Tidigt samråd och bra hänsyn till viltet möjliggör en bra banläggning. 
 

Då punkterna nedan inte alltid gäller hela landet måste en anpassning till såväl deltagarantal 
som rådande lokala förutsättningar göras. För orienteringens fortlevnad och utveckling ska 
våra arrangemang skötas så att vi alltid är välkomna åter! 

1. Grunder 
 

� Alla naturreservat har naturvårdsförvaltare. Kan lämna info. 
� Samsyn med jaktlaget, de är de bästa uppgiftslämnarna. 
� Viltet ska ha fria flyktvägar! Inneslut inte viltet! 

2. Banstråk 
 

� Sammanhållna stråk. 
� Samma löpriktningar. 
� Undvik foderplatser. 
� Kontrollera föreskrifterna i ev. naturreservat. Tillståndskrav? 

3. Fri- och 
buffertzoner  
- allmänt 

 

 � Större frizoner krävs under tiden för särskild hänsyn. 
 � Åt vilket håll tar älgarna vägen ut ur tävlingsområdet? Behov av buffertzon? 
 � Behov av frizon invid Tävlingscentrum (Arenan)? 
 � Större banöglor kan kräva en frizon. 
 � Frizoner (förbudsområden) bör läggas in på kartan. 
 � Överväg snitsling. Heldragen snitsel med passager för djuren är bäst. Städa! 

4. Frizoner korta 
distanser 

� Kan vara viktigt med avdrivning om inga frizoner läggs in. 
� 100 m frizon mot trafikerad väg. 

5. Frizoner långa 
distanser 

� Älg: Central frizon. Gärna höjdparti. 15 – 100 ha. 
 oavsett ev. avdrivning. 
� Rådjur: Svårplacerade. Tät skog. Några ha. 
� Vildsvin:Tät ungskog. Vassar. Några ha. 
� 100 m frizon mot trafikerad väg. 

6. Starttider � Överväg olika starttidpunkter för olika starter/banor/löpriktningar. 
� Samordna med ansvariga för ev. avdrivning. 
� Samordna med ansvariga i sekretariatet. 

7. Vägpassage för 
vilt 

� Samordna med ansvariga för ev. vägbevakning. 

8. Viltrapportering � Lämna kartunderlag och kartor med banor till ansvariga. 
 � Mottag rapporter nära utgången för deltagarna vid målet. 
 � Vid viltolycka ska kontakt tas med polisen! 
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