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Lotta Stigsdotter projektledare för Skogsäventyret inledde med att berätta om 
Skogsäventyret.. Omberg är det första stället i landet att ha ett fast Skogsäventyr. Det finns 
tillgängligt för skolor men även för familjen och enskilda finns det nu att köpa på Naturum för 
30 kronor. Lotta gjorde även reklam för handslaget.  
Vårt distrikts Skogsäventyrs ambassadör har slutat och vi behöver ha en ersättare. Har ni 
förslag kontakta någon i ÖOF:s styrelse. 
 
Magnus Wadstein biolog och nu arbetande på Skogsstyrelsen berättade om Nyckelbiotoper. 
Nyckelbiotoper innebär att ett område innehåller något rödlistat djur, insekt, växt, mossor 
eller lavar. Markägaren får i och med att marken klassas som nyckelbiotop fortsätta bruka 
marken men denne får råd hur detta bör ske för att nyckelbiotopen ska finnas kvar. Det finns 
dock inget juridiskt skydd för området men däremot ett kvalitetsmått. 
Det gavs även tillfälle till att diskutera orienteringens frågor då det gäller nyckelbiotoper och 
hur man kan använda marken vid våra arrangemang. En andra träff kommer att ordnas då vi 
tillsammans med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen även ska gå ut i naturen och titta på 
nyckelbiotoper. Troligtvis blir denna i höst. Finns information om naturvård och 
nyckelbiotoper på följande hemsidor: www.e.lst.se    och www.svo.se . 
 
Sport Ident eller Emit det är frågan. Diskussion i gruppen om vad det finns för för- och 
nackdelar med respektive system. Den utrustning vi har idag kommer att kunna hålla till 
hösten 2007 eller våren 2008 sedan har vi ett behov av att nyinvestera oavsett vilket system vi 
väljer i distriktet. Det som beslutades är att en grupp ska tillsättas som ska utreda detta 
närmre. 
 
Distriktets webansvariga Per Fröberg vill sluta. Vet ni någon som är intresserad att ta över 
kontakta någon i ÖOF:s styrelse. 
 
Ett tack till SOFT som kvällen till ära bjöd på korv och kaffe samt ved till elden. 
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