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Vägledning vid anmälan om tävling (t.ex. löpning, cykling, 
orientering) på naturmark 

Bakgrund och att tänka på 

• Länsstyrelsen i grunden är positiv till att skyddade områden, så 

som naturreservat, används för friluftsliv. Många naturreservat 

har friluftsliv som ett av huvudsyftena. Stora tävlingar med 

många deltagare kan dock skada naturmiljön. 

• I naturreservat kan det finnas föreskrifter som förbjuder eller 

reglerar tävlingar genom krav på tillstånd. 

• Är området utpekat som Natura 2000-område kan det krävas 

samråd, och i vissa fall tillstånd, för tävlingar som på ett 

betydande sätt påverkar utpekade naturtyper eller arter. 

• Är området inte utpekat som skyddat så kan det vid stora 

tävlingar krävas ett så kallat 12:6-samråd i de fall tävlingen 

riskerar att väsentligen förändra naturmiljön. 

• Sker tävlingen över en länsgräns kan den andra länsstyrelsen 

behöva kontaktas. Andra regler kan finnas i det länet. 

Definitioner 

Storlek på tävlingar 

Storlek Antal deltagare 

Mindre tävling Under ca 200 deltagare 

Större tävlingar Över ca 200 deltagare 

Vårperioden 

Länsstyrelsen anser att våren är en särskild känslig period då tävlingar 

riskerar att skada både växtlighet och djurliv. Som riktmärke kan man 

utgå från att vårperioden börjar i mitten av april och pågår till ungefär 

mitten av juli. Länsstyrelsen Västra Götaland bedömer dock att i 

 

Meddelande 
 

Datum 

 2023-01-13 

 

 



Länsstyrelsen Västra Götaland Meddelande 2 

 
 

 

huvudsak ska större friluftsarrangeman undvikas mellan 1 maj (gamla 

Göteborg och Bohus län) eller 10 maj (övriga delar länet) till 30 juni. 

Utpekade friluftsområden 

Områden som är utpekade friluftsområden t.ex. områden med 

löparslingor/elljusspår där löpning/aktivitet sker regelbundet, där kan 

arrangemangen ordnas även under hela vårdperioden.  

12:6-samråd krävs ej 

• För mindre tävlingar 

• Större tävlingar inom utpekade friluftsområden (se definition 

ovan), tätortsmiljöer eller områden där det inte samlat finns 

mycket höga natur- eller kulturvärden. 

12:6-samråd rekommenderas 

• Större tävlingar på naturmark inom vårperioden 

• Större tävlingar som berör skyddade områden 

• Vid större tävlingar om det i tävlingsområdet samlat förekommer 

många natur- och kulturvärden.  

• Tävlingar som kräver större ingrepp i naturen i form av röjning 

av vegetation och/eller omfattande markförstärkning för att 

kunna genomföras 

Länk nedan till Länsstyrelsens e-tjänst för anmälan om samråd: 

Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för övriga 

verksamheter (lansstyrelsen.se) 

Åtgärder som behöver göras inför och vid eventuell 
anmälan 

1. Kontrollera i Infokartan om området är skyddat som 

nationalpark, naturreservat, Natura 2000, biotopskydd eller växt- 

och djurskyddsområde. 

2. Kontrollera om föreskrifterna i naturreservat reglerar tävlingar. 

Ansök i så fall om dispens eller tillstånd hos Länsstyrelsen, 

alternativt kommunen, beroende på vem som bildat området. 

3. Hålls tävlingen i ett skyddat område så kan förvaltaren av 

området behöva kontaktas för att i ett tidigt skede ge vägledning. 

4. Kontakta markägaren till marken där tävlingen ska hållas. 

”Fasta” anläggningar vid tävlingar kräver markägarens tillstånd. 

https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-samrad_ovrigt-cfd&service_name=samrad_ovrigt&skip.login=yes
https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-samrad_ovrigt-cfd&service_name=samrad_ovrigt&skip.login=yes
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Särskild hänsyn  

Vid tävlingar ska särskild hänsyn visas så som att inte placera kontroller 

samt start- och målplatser vid känsliga miljöer, fornlämningar och 

områden med höga naturvärden samt att lägga banan så bäckar kan 

passeras vid befintliga broövergångar. Exempel på naturmiljöer som är 

särskilt känsliga är våtmarker och hällmarker. 

Ansvarsfördelning 

Det är enligt miljöbalken arrangörens ansvar att bedöma om samråd 

krävs. Vid osäkerhet bör anmälan för samråd ske med Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen har möjlighet att ställa krav på hänsyn, 

försiktighetsåtgärder och an-passningar eller att förbjuda hela eller delar 

av tävlingen. 

Tävlingsarrangören ansvarar för att åtgärda eventuell nedskräpning och 

snarast ta bort skyltar, markeringar och kontroller efter tävlingen. 

Karttjänst 

Tävlingsarrangören bör göra en sökning i Länsstyrelsens karttjänst, 

Webb-GIS, för att bedöma om det finns skyddade områden eller om det 

är många natur-/kulturvärden i ett område. Via verktyget ”identifiera 

objekt” i Webb-GIS och sök 

Länken nedan till Länsstyrelsens karttjänst, Infokartan/Webb-GIS: 

WebbGIS för 12:6-samråd (lansstyrelsen.se) 

 

/ Enheten för naturärenden, Länsstyrelsen Västra Götaland 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=eb2eb2c2cca64bba9bf6b2200a988fe5

