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Bilag 5 - Aftale om brug af skovene omkring Lystrupminde
Naturskole og Naturstyrelsens øvrige arealer

Nærværende aftale skal ses som et tillæg til lejekontrakt om Lystrupminde
Naturskole i mellem Naturstyrelsen og [Lejer]. Aftalen omhandler Lejers
erhvervsmæssige brug af nærområdet ved Lystrupminde, de omgivende skove
og Naturstyrelsens arealer i øvrigt. Herunder krav til ansøgning om aktiviteter
og deltagerbetaling.

Brug af nærområdet ved Lystrupminde Naturskole:
Lejekontrakten omfatter huset og grunden, hvor dette punkt omhandler
nærområdet ved Lystrupminde. I nærområdet indgår det areal som udgør den
offentligt tilgængelige græsareal og bålplads og den store lade, angivet med blå
streg på kort bilag nedenfor.
Aftalen giver [Lejer] mulighed for at benytte nærområdet ved Lystrupminde til
natur og friluftsaktiviteter, som ikke indebærer opsætning af faciliteter.
Benyttelse skal dog ske UNDER skyldig hensyntagen til, at den store lade med
bordbænkesættene og græsarealet med bålstedet som udgangspunkt fortsat skal
være offentligt tilgængeligt.
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Kort bilag: Blå streg angiver nærområdet ved Lystrupminde Naturskole

Erhvervsmæssig brug af Naturstyrelsens arealer, som er indeholdt i
lejemålet:
[Lejer] kan som led i lejemålet årligt afholde 50 mindre arrangementer i de
omgivende skove (Velling og Snabegård Skov) uden at skulle ansøge herom.
Forudsætningen for dette er, at der er tale om mindre arrangementer med et
fastsat antal deltagere som IKKE påvirker andres skovtur. Det kan f.eks. være
guidede ture hvor man ser på dyr, fugle, planter, meditation o.lign.
[Lejer] fremsender forslag til typer af arrangementer i denne kategori til
godkendelse hos Naturstyrelsen ved indgåelse af lejekontrakten.
Deltagerafgift for denne type arrangementer er indeholdt i lejemålet for
Lystrupminde.
I jagtsæsonen (september – februar) vil der være et mindre antal jagter i Velling
og Snabegård Skov, fordi jagten i begge skove er lejet ud. Når de kendes, vil de
blive oplyst Lejer, så man kan planlægge ud fra datoerne. Statsskovene lukkes
ikke, når der afholdes jagter, men det kan være rart at vide hvis man planlægger
et stille arrangement eller et arrangement uden for veje og stier.
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Øvrig erhvervsmæssig brug af Naturstyrelsens arealer:
Alle øvrige aktiviteter og ture som afholdes i de omgivende skove (Velling og
Snabegård Skov) og i Naturstyrelsens arealer i øvrigt skal ansøges i henhold til
Naturstyrelsens friluftspolitik. Der opkræves en afgift for erhvervsmæssig brug
af Naturstyrelsens arealer. Afgiftens størrelse er defineret ud fra type af aktivitet
og deltagerantal.
Naturstyrelsens friluftspolitik og takstmæssige rammer for erhvervsmæssig
brug af Naturstyrelsens arealer fremgår af følgende link:
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/ansoeg-om-aktiviteter/

Opsigelse:
Naturstyrelsen og Lejer kan når som helst tage ”Aftale om brug af skovene
omkring Lystrupminde Naturskole og Naturstyrelsens øvrige arealer” op til
revision og vurdere, om den fungerer hensigtsmæssigt.
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