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VI VAR MÅNGA SOM i början på 2000-ta-
let saknade någon form av en enkel och 
rolig radioaktivitet framför allt på 80 m. 
Visst, det fanns morgonringar med mer 
eller mindre slutna sällskap. Men på dagtid 
fanns i princip ingenting. Och just detta var 
upprinnelsen till Kommunjakten som kom 
igång 2008 och som blev en stor framgång. 

En som också hade funderingar på olika 
dagliga radioaktiviteter var SA5MMM 
Lennart. En sådan var SOTA (Summits On 
Th e Air). Det visade sig efter genomgång 
tillsammans med SM5KRI Krister att möj-
liga bergstoppar i södra Sverige är få. Att åka 
tiotals mil med bil till exempel Kullaberg, 
Kinnekulle eller Omberg är inte rimligt. 
Endast några få SOTA aktiverades i början 
på 2009.

SAMTIDIGT PÅGICK EN RYSK aktivitet 
som kallades för WWFF (World Wide Flora 
and Fauna in Amateur Radio) med listade 
naturområden från hela Europa. Det var 
radiokörning med fysisk aktivitet. Några 
som var tidigt ute och tyckte om denna 
verksamhet var SM3TLG Hans (SK) och 
SM5ELV Kent. De hade skickat in namn på 
svenska nationalparker för att få med dessa 
i rullorna. SA5MMM Lennart komplet-
terade med samtliga nationalparker. Och 
då tog trafi ken full fart. Hela Europa var 
intresserade och ville ha svenska områden 
i sina loggar. När förslagen och listorna på 
ett antal naturreservat skickades in blev det 

tvärstopp. Det blev helt enkelt för många 
och områdena ifrågasattes! Arrangörerna för-
stod inte sambandet mellan nationalparker 
och naturreservat. Och det var just här som 
idén om en helsvensk aktivitet föddes med 
att stimulera amatörradio, uppmuntra fysisk 
aktivitet och naturupplevelser. Namnet var 
givet – SMFF.

PÅ FLERA AMATÖRRADIOFORUM 
efterlyste Lennart intresserade programmera-
re som kunde tänkas få till en registrerings-
sida för aktiviteten. Trots fl era direktkon-
takter hände inget. Som en räddande ängel 
hörde då SM6YOU/SM6U Rickard av sig 
och gillade idén. Tillsammans med SK6AW 
blev SMFF en del av klubbens verksam-
het. Rickard snickrade ihop ett utmärkt 
och lättanvänt program och Lennart tog 
fram nationalparker och naturreservat från 
nationella databaser vilka numrerades.  Efter 
något år tog SM7FSK Peter över ansvaret 
för underhållet av områden och SMFF-
nummer. I april 2011 fanns det 3 500 
reservat registrerade i Sverige och idag är den 
siff ran uppe på 9 000. I världen fi nns just nu 
24 000 reservat vilket säger en hel del om 
mängden här hemma. Inga priser delas ut 
men väl diplom för antal körda områden.

ALLT DETTA BLEV EN ENORM SUCCÉ. 
Uppmuntrande brev, mejl och telefonsamtal 
kom med berättelser från lyckliga sändara-
matörer som nu kunde köra radio på dagtid 
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hemifrån eller ute i naturen. Dessutom 
möjligheten att prata på svenska då det 
framkom sig att många har problem med 
andra språk. Trafi ken pågick från tidig mor-
gon till långt in på kvällarna under de mest 
hektiska perioderna. Det här får nog ses 
som största generatorn av portabelkörande 
genom tiderna i SM och sedan starten har 
över miljonen QSO avverkats och det med 
ett år utan SMFF.

Var sak har sin tid och på hösten 2015 
började det knaka i fogarna varefter SK6AW 
beslutade att lägga ned tävlingen.

DET HÄR BLEV DOCK INTE SLUTET 
på portabelkörandet. Ett nytt initiativ av 
SA5MMM Lennart blev SMSS – Svenska 
sjöar som startades i mars 2017 med fl er 
än 100 000 registrerade sjöar. Upplägg och 
planering gjordes av Lennart, SM6CJJ Jan 
och SM6TOB Bengt. Designen har Jan stått 
för och tekniken ordnades av Bengt. Det 
här blev även grunden till en ny reviderad 
version av SMFF. Både Svenska Naturre-
servat och Svenska Sjöar bygger på samma 
plattform som till största delen är kodad av 
SM6TOB Bengt – därav likheten på de 
båda sidorna. 

SM3TLG (SK), Hans SMFF-6681 Norra Alnön. SM4VEY, Jonas vid skärningspunkten för fem SMFF på Lidsjön.
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DEN VIKTIGASTE KÄLLAN ÄR Natur-
vårdsverkets ”Skyddad Natur” [1]. Just nu är 
det bara nya naturreservat som hittas den vägen.

LITE HISTORIK: Jag var inte med i SMFF 
från allra första början men efter att ha sett 
att man ville ha hjälp med att koppla SMFF- 
områden till kommuner så blev jag intres-
serad. Jag jobbade en hel sommar (har sällan 
sommarsemester) med att fylla på i listan. 
Då fann jag att det fanns en hel del natur-
reservat, framförallt i de norra delarna av 
landet, som inte var registrerade, detsamma 
gällde många Natura2000-områden.

Jag bombarderade nuvarande SA5MMM 
med nya naturreservat och senare 
Natura2000-områden. Då tyckte han, med 
fl era, att jag borde ta över sysslan att regist-
rera nya områden och jag accepterade detta.

VID DEN TIDEN VAR INTE digitalisering-
en av kartor helt utvecklad så arbetet med 
att hitta områden blev lite av ett detektiv-
arbete, speciellt när ”Riksintresse natur” in-
kluderades, som inte var sökbar på Skyddad 
Natur. Det blev till att titta på kartorna, län 
för län, för att hitta dessa områden och för 
att hitta en bra position att köra ifrån. Det 
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sistnämnda kunde göras med hjälp av Läns-
styrelsens ”webgis” kartor [2].
I DAG NÄR ALLA ÄLDRE naturreser-
vat, Natura2000 och Riksintresse natur är 
registrerade är arbetet inte så betungande. 
Jag kollar av Skyddad Natur regelmässigt 
om det tillkommit något naturreservat och 
lägger upp det i en fi l för senare registrering 
i SMFF och WWFF. Jag kollar också av 
om det tillkommit något nytt Natura2000-
område varje halvår, då dessa områden 
är EU-bestämda så sker det ganska sällan. 
Senast tillkomna områdestyp, som också 
är EU-styrt är RAMSAR vilket har med 
våtmarksskydd att göra.

UPPDATERING I SMFF OCH WWFF görs 
i allmänhet varje månad eller när antalet nya 
områden överstiger 10 stycken.

Förutom uppdatering av SMFF och 
WWFF områdesdatabas så uppdateras 
WWFF:s (GMA)  kartdatabas [3] och 
en GPX-fi l som ”kan” användas i GPS-
utrustning (ingen garanti att det fung-
erar) och fi nns att hämta på Facebook 
SMFF – Swedish Flora and Fauna. I 
WWFF:s databas fi nns även områdets WEB-
information inlagd. 

SMFF från www.cqgma.org/mvs/

SM6TOB, Bengt SMFF-2180 Smitingen och SMSS-BFMJ Klubbsjön i bakgrunden.


