
 
Aftale om skoleskov 

 
 
1.  Mellem skovejer……………………………. (navn) ejer af ejendommen …………………………… 

samt ………………………………….skole oprettes hermed en aftale om et skovområde, der kan 
anvendes til skoleskov. 

 
2.  Skovejeren giver skolen ret til at bruge det aftalte område til aktiviteter i forbindelse med planlagt 

skoleundervisning. Områdets størrelse og placering fremgår af vedlagte kort. 
 
3.  Der vil ikke være nogen betaling for benyttelse af skoleskoven. 
 
4.  Skolen har ret til at færdes udenfor veje og stier indenfor aftaleområdet.  
 

Derudover har skolen ud over de almindelige adgangsregler ret til (kryds af): 
 
• at benytte skoleskoven udenfor den almindelige adgangstid  ja    nej  
 

Hvis ja i tidsrummet ………………………………………………… 
 
• at indsamle og bruge nedfaldent træ   ja     nej  
 
• at klippe eller skære kviste af træer og buske, der er over 10 meter høje 
 

  ja    nej  
(Obs: retten gælder ikke for juletræer og pyntegrønt.)    

  
• at indsamle bær, svampe, nødder, mos, lav, grene, kviste, kogler fra skovbunden,  

blomster, urter og ikke fredede smådyr til skolebrug  ja    nej    
 
• at sætte navneskilte på træer og planter   ja    nej   

(Obs: Søm og ståltråd beskadiger træerne og må under ingen omstændigheder benyttes.  
Brug snor eller små skilte i jorden).   

 
• at anlægge bålplads og tænde bål på et nærmere aftalt sted  ja     nej  

(Obs: I perioder med brandfare må der ikke anvendes åben ild. Skovejeren påtager 
sig at informere i disse tilfælde.) 

 
• at slå telte op til enkelte overnatninger efter aftale   ja     nej  
 
• at bygge fugleskjul, læskure el. lign.    ja     nej  

(Obs! Søm og ståltråd beskadiger træerne og må under ingen omstændigheder benyttes 
i forbindelse med træer og tømmer. Brug tov i stedet.)   
  
 

• at sætte et fugletårn op    ja     nej   
(Obs! Søm og ståltråd beskadiger træerne og må under ingen  
omstændigheder benyttes i forbindelse med levende træer. Brug tov i stedet.)   

 



• at afmærke stier      ja    nej    
 
• efter speciel aftale med skovejeren at plante eller fælde træ, eller rydde underskov 

til særlige formål    ja    nej    
  

5.  Andre aktiviteter må ikke udfoldes uden godkendelse fra skovejeren. 
 
6.  Ansvaret for eleverne er alene skolens. 
 
7.  Skolen har ansvaret for, at skoleskoven på alle måder holdes i orden. 
 
8.  Det benyttede område er en del af en erhvervsejendom og skovejeren har ingen 

indskrænkninger i sin ret til at drive skoven på grund af denne aftale. 
 
9.  Skovejeren kan påtage sig at informere skolen i god tid før eventuelle skovbrugsaktiviteter, der  

vil give eleverne mulighed for at lære hvordan en skovejer planlægger skovdriften. 
 
10. På dage hvor der afholdes jagt kan skoleskoven ikke benyttes. Skovejeren meddeler skolen 

hvornår der afholdes jagt. 
 
11. Tilladelsen til benyttelse af skoleskoven gælder fra og med………………  

til og med …….…………  
 
12. Aftalen kan hvis parterne er enige herom forlænges. 
 
13. I tilfælde af grov misligholdelse af kontrakten, såsom beskadigelse af træer, brug af åben ild i 

brandfarlige perioder, gentagne overtrædelser af meddelte påbud eller anden form for 
ødelæggelse af skovens ejendom kan aftalen opsiges uden varsel. 

 
Denne aftale er oprettet i to enslydende eksemplarer, hvoraf parterne har fået hver sin. 
 
…………………………………. den ………………… 
 
………………………………..………  …………………………………………  
for skovejeren   for skolen 


