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Hej! Jag håller i en distanskurs i Äventyrspedagogik via Luleå tekniska universitet på 15 Hp
som är väldigt populär ute i landet. Vi hade 600 sökande till 90 platser varav 30 st i Jämshög.
Vi har valt att lägga utbildningen på 3 orter ute i landet i år (Stockholm, Göteborg och
Jämshög).
Kursen vänder sig till yrkesverksamma pedagoger. Detta medför att jag får 30 st studenter
som kommer till er kommun (de flesta utifrån) för att bo och äta i 4 dagar - vilket gynnar
bygden också. Kursen är upplagd med 2 träffar - en 4-dagars på hösten och en 4 dagars på
våren. Detta har vi gjort i nästan 10 år nu! Men nu till ett problem som jag aldrig tidigare har
upplevt på andra ställen i Sverige. Vi håller till med vissa moment ute i skogen i ert
naturreservat i Jämshög (ca 1,5 km från Jämshög folkhögskola).
Nu är det andra gången jag träffar på samma kvinna som hävdar att jag måste boka skogen
(!) för att vara där. Hon säger att hon själv gjort det på Olofströms hemsida för att ha ett
"hundläger" där man tränar spårning i morgon den 19 oktober. Jag har lusläst er hemsida
ikväll. Hittar ingenting om detta samt att man måste "boka skogen"... (detta är kommunens
skog och ingen privat skog) Mig veterligen så gäller allemansrätten i skogen - eller har ni
andra regler i södra Sverige..? Nåväl, jag har löst morgondagen på ett smidigt sätt som inte
ska drabba mina studenter och jag kommer dock att slutföra kursen den 23-26 april 2015. Så
ni kan ju "boka" skogen åt mig då - om jag nu behöver göra detta...!? Mvh, Birgitta MörtbergPajala, universitetsadjunkt vid Luleå tekniska universitet.
Birgitta

Handläggare

Hej!
Hedrande att ni har lagt utbildningen till Jämshög och Halens naturreservat.
Självklart är ni välkomna till naturreservatet och Olofströms kommuns skogar när som helst och
självklart gäller allemansrätten.
Damen du träffade har tydligen missuppfattat rutinerna gällande ”bokning av skogen”.
Olofströms kommun har i samarbete med jaktorganisationen och Olofströms brukshundsklubb
upplåtit mark för hundaktiviteter i skogarna kring Halens camping inklusive Halens naturreservat.
Området är väldigt populärt för hundklubbar och kan användas bl.a. för att föreningar och
organisationer ska kunna förbättra utbyte och kommunikationen med andra hundvänner.
Om aktuella hundaktiviteter finns att hämta på kommunens hemsida.
www.olofstrom.se/hundaktiviteter
Rutiner för vistelse på områden för hundgrupper.
1.
2.
3.

Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen Tfn 0454-93292 och uppge datum för vistelse.
Är det flera hundgrupper på området samtidigt så tar ni kontakt med varandra och samarbetar.
Ni kontaktar kommunjägarna och informerar om er vistelse Tfn 070-37 99 373.
Välkommen den 23-26 april 2015 men tänk på att det kan vara andra aktiviteter i området.
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