Överenskommelse om skolskog
1. Mellan markägaren ............................................. (namn/kommun/företag)
ägare till fastigheten .................................................................................
samt ........................................................................(skola/förskola/fritids)
har upprättats avtal om upplåtelse av mark till skolskog.
2. Markägaren medger skolan rätt att nyttja överenskommet område av fastigheten
för aktiviteter i samband med planlagd utevistelse/undervisning. Områdets läge
och storlek framgår av bifogade kartmaterial.
3. För upplåtelsen skall inte utgå någon ersättning
4. Skolan/fritids äger förutom allemansrätten rätt till att för undervisningsändamål:
bygga vindskydd
☐
anlägga rastplatser ☐
sätta upp fågelholkar
☐
anlägga eldplatser ☐
sätta upp namnskyltar
☐
övrigt ☐, se bilaga
5. Andra åtgärder får ej vidtas utan godkännande från markägaren.
6. Skolan/fritids ska ensam ha ansvaret för eleverna.
7. Skolan/fritids åtar sig att se till att skolskogen hålls i väl städat skick.
8. Det upplåtna området skall betraktas som skogsmark och markägaren har inga
inskränkningar beträffande skogsskötsel i skolskogen på grund av detta avtal.
9. I samband med att denna överenskommelse tecknas ska markägaren informera
skolan om sina framtida planer för skogen på längre sikt.
10. Markägaren åtar sig att informera skolan/fritids i god tid före eventuella skogliga
åtgärder.
11. Jakt på skolskogens område är upplåtet till
..........................................................................................................................
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12. Den regionala samordnaren i Skogen i Skolans region finns som stöd vid frågor
gällande skolskogar. Kontaktuppgifter finns under www.skogeniskolan.se
13. Upplåtelsen gäller fr.o.m........................... t.o.m .....................................
14. Sägs inte överenskommelsen skriftligen upp av någondera parter senast 6
månader före överenskommelsens utgång är överenskommelsen förlängd med
..........år i taget på oförändrade villkor.
15. Skolan är skyldig att tillse att avtalsområdet är väl avstädat vid den tidpunkt då
avtalet upphör att gälla.
16. Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna
har tagit var sitt.
Övrigt: Skolan/fritids ansvarar för att alltid ha en aktuell kontaktperson för skolskogen.

......................................................................
Ort

......................................................
Datum

.........................................................
för markägaren

......................................................
för skolan/förskola/fritids

Skogen i skolans nationella kansli, c/o Föreningen Skogen, Box 7022, 121 07 STOCKHOLM
Tel: 08-412 15 00, info@skogeniskolan.se, www.skogeniskolan.se

2

