
 

RIKTLINJER FÖR OMRÅDESBOKNING 2020 

Stiftelsen Skånska Landskap bedriver ett aktivt skogsbruk, tillhandahåller strövområden samt 

arrenderar ut jakt och fiske på de marker vi förvaltar. Ambitionen är att alla olika 

verksamheter ska kunna samsas inom samma område och att alla ska känna sig välkomna. 

Nyttjare, förutom arrendatorer, är allmänheten men också andra som i organiserad form 

bedriver aktiviteter av olika slag. 

För att undvika kollisioner är det viktigt att nyttjaren i god tid bokar in sina planerade 

aktiviteter genom Stiftelsen Skånska Landskaps specialanpassade samordningsprogram. 

Områden: Markerade områden i kartor och i enlighet med samordningsprogrammet. 

Riktlinjer: 

• Nyttjaren ska respektera samordningsschemat. 

• Nyttjaren ska respektera att allemansrätten råder för områdena samt visa hänsyn mot övriga 

besökare. 

• Hundar ska hållas kopplade 1 mars – 20 augusti (om inget annat överenskommes). 

• Snitselband och andra markeringar samlas in samt att området lämnas i avstädat skick 

samma dag som aktiviteten äger rum (om inget annat överenskommes). 

• Markägaren/förvaltaren ska kontaktas om bilkörning planeras på sådana vägar som inte är 

öppna för allmän trafik. 

• Parkering görs så att framkomlighet för övrig trafik inte försvåras eller hindras. Använd 

anvisade parkeringsplatser i/runt områdena. 

• Jaktträning, dvs. viltspår med blod, släpspår, apportering med vilt och skott tillåts inte. 

• Varje arrangör tillåter att deras kontaktuppgifter får delas i samband med 

samordningsschemat och endast i syfte att underlätta samordningen av aktiviteter. 

• Vattenträning i Snogeholm, vid Fölahagsvägen, får bedrivas mellan 20 augusti – 28 

februari, alltså då det inte råder kopplingstvång, och till anvisade delar. 

 
•  Gällande prioritetsordning: 

1. Jakt  

2. Tävling/större arrangemang  

3. Träning av tjänstehundar  

4. Träning (övrig)  

 

Till tjänstehundar räknas de hundar som tränas inom räddningstjänst, polis, brandförsvaret 

d.v.s. allmännyttiga ändamål. Ingen form av organiserad aktivitet får förekomma i områdena 

2 dagar före jakt (utom smygjakt) samt under dagen för jakt. 



Personuppgifter 

För att ni ska kunna kontakta varandra direkt vid eventuella frågor finns kontaktuppgifter 

samlade i samordningsprogrammet. Uppgifterna omfattas av offentlighetsprincipen, men 

kommer inte användas i annat syfte än att underlätta samordning av aktiviteter. Genom att 

signera riktlinjerna godkänner ni därför att detta görs. 

Samordningsavgift 

Från 1 jan 2019 kommer Stiftelsen Skånska Landskap att ta ut en serviceavgift baserad på 

antalet tillfällen man bokar markerna. Stiftelsens områden blir alltmer populära, ca 3000 

planerade aktiviteter per år, vilket medför en omfattande kostnad för administration, planering 

och schemaläggning. 

Avgifter enligt nedan: 

300 kr - möjlighet att boka ett område en gång 

1500 kr - möjlighet att boka ett område 15 gånger 

3000 kr - möjlighet att boka ett område 16 gånger eller fler 

Avgiften inkluderar 25 % moms. 

Avgiften betalas in till Stiftelsen Skånska Landskap BG 5197-5233. Ange er organisations 

namn samt ”bokningsavgift” vid inbetalningen. 

Charlotta Kabo Stenberg 

VD 

Stiftelsen Skånska Landskap 

 

 

Med denna underskrift samtycker vi till ovanstående riktlinjer: 

Nyttjaren:                                             __________________________________________ 

Verksamhet:                                         __________________________________________             

                                                              __________________________________________ 

Kontaktperson:                                     __________________________________________ 

Telefon/Mobil:                                     __________________________________________ 

E-post adress :                                      __________________________________________ 

Ort och datum:                                     ___________________________________________ 

Signatur:                                               ___________________________________________ 

 



Undertecknas och skickas i retur till nedanstående (post eller mejl): 

Stiftelsen Skånska Landskap 

Nya Torg 11 

243 30 Höör 

omradesbokning@skanskalandskap.se 


