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Överenskommelse om skolskog 

 
1 Mellan markägaren Trollhättans Stad ägare till fastigheten enligt kartbilaga samt  
               …………………………… har upprättats ett avtal om markupplåtelse till skolskog. 
 
2 Markägaren medger skolan rätt att nyttja överenskommet område av fastigheten för  
               aktiviteter i samband med planlagd skolundervisning. Områdets läge och storlek  
               framgår av bifogat kartmaterial. 
 
3 För upplåtelsen skall inte utgå någon ersättning. 
 
4 Skolan äger förutom allemansrätten rätt till att för undervisningsändamål sätta upp  
               fågelholkar, plantera, röja sly och mindre träd enligt överenskommelse med  
               markägaren. Vid intresse för byggnation av t.ex. vindskydd, kontakta ansvarig 
               landskapsingenjör på Trollhättans Stad. 
 
5 Andra skogliga åtgärder får ej vidtas utan godkännande från markägaren. 
 
6 Skolan skall ensam ha ansvaret för eleverna. 
 
7 Skolan åtar sig att se till att skolskogen hålls i väl städat skick. 
 
8 Det upplåtna området skall betraktas som parkmark och markägaren har inga 
               inskränkningar beträffande skötseln i skolskogen på grund av detta avtal.           
 
9 Markägaren åtar sig att informera skolan i god tid före eventuella skogliga åtgärder;  
               eleverna lär sig hur en skogsägare planerar skogsskötsel och markägaren slipper  
               överraskade och besvikna lärare och elever. 
 
10 Skolan skall varje år, vid april månads slut, sammanfatta den aktivitet som  
               skett i skolskogen under skolåret och meddela detta till ansvarig landskapsingenjör                   
               i Trollhättans Stad. Detta sker enklast via e-post och görs så att markägaren skall  
              veta att skolskogen används samt att det är aktuellt att överenskommelsen förlängs. 
 
11 Upplåtelsen gäller fr o m 20….-03-28 t o m 20….-05-31. 
 
12 Sägs inte överenskommelsen skriftligen upp av någondera part senast 2 månader  
               före överenskommelsens utgång är överenskommelsen förlängd med 1 år i taget  
               på oförändrade villkor. 
 
Överenskommelsen har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har var sitt. 
 
Trollhättan den ……………….. 
 
………………………………………..                .…………………………………………… 
för markägaren                                              för skolan 
 

 

    Namn:        Namn:  
Yrke:          Yrke:  

Arbetsgivare:  Arbetsgivare:  
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