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Slitage i orienteringsskogen.
Jag har haft förmånen att få leda två stora orienteringstävlingar de senaste åren. O-Ringen 2009 samt
10MILA 2014. Båda tävlingarna genomfördes på det militära övningsfältet vid Ränneslätt i Eksjö.
Övningsfältet ägs av svenska staten genom Fortifikationsverket.
Platschef i Eksjö är Risto Svensson 0046 10-444 40 00
O-Ringen hade ca 14000 startande under 5 dagar och banorna gick i ungefär samma terräng alla fem
dagarna. Efter tävlingen kunde vi bara konstatera ett visst slitage vid de kontroller som besökts av
ett stort antal tävlande ; ex vid de näst sista kontrollerna och inlöpningen mot målet. ”Skadorna” var
dock inte av det slaget att markytan var sönderbruten utan vegetationen var nedböjd/nedtrampad.
Under hösten- vintern-våren därpå återhämtade sig markerna och det fanns inga märken efter
tävlingen sommaren 2010.
10MILA 2014 genomfördes i samma terrängpartier som 2009. Antalet tävlande var dock avsevärt
mindre , totalt ca 7500 löpare. Vi kan i dag konstatera att marken/vegetationen runt kontrollerna
har trampats ner, då speciellt vid de kontroller som låg närmast TC. Det är dock inte nedtrampat så
att övervegetationen har trampats igenom. Vi gör den bedömningen att vi i höst inte ser några
märken efter tävlingen.
Vi konstaterar att slitaget på marken efter en OL-tävling på intet sätt kan jämföras med ex en
Motor/Cykeltävling som ofta kör igenom övervegetationen och skapar en längre tids förändring av
terrängen.
Vid arrangemang av dessa storlekar måste vi söka tillstånd hos ”fylkets”, Länsstyrelsen och dess
naturvårdsenhet. De ger som regel tillstånd till OL-tävlingar om det inte genomförs i speciella
naturskyddsområden eller vid tider då naturen är speciellt kännslig ex på våren då nya kullar av djur
kommer till världen. Då handlar det inte bara om terrängen utan även djurlivet.
En annan kännslig del som Länsstyrelsen tittar på är kulturella objekten som ligger i markerna.
Vi har inte fått NEJ vid något tillfälle av länsstyrelsen p g a misstänkt slitage på markerna.

Jag kan också tipsa om att vid 5-dagars på Gotland år 1977 gjordes en naturinventering före samt
efter tävlingen. Det var många som önskade att tävlingen inte skulle genomföras på Gotland med

tanke på det stora slitaget av de känsliga markerna. Efter tävlingen konstaterades att man genom att
springa och röra runt i de övre jordlagren så kom det året efter fram en ny växtlighet som legat i
”dvala”. Den stora orienteringstävlingen fick inte någon negativ inverkan på naturen, tvärt om, en del
växter fick på nytt se dagens ljus. Jag kan inte exakta fakta om 5-dagars på Gotland men det finns
säkert fakta på Svenska Orienteringsförbundet eller Gotlands Orienteringsförbund.

Hoppas att detta kan vara till någon hjälp. Annars får du återkomma.

Med vänliga hälsningar
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