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Kommercielle arrangementer på enhedens arealer
Såfremt der optages film eller arrangeres kurser, hvor en eller flere personer tjener penge på at være
i skoven, er der tale om et kommercielt arrangement. Dvs. opbærer en leder eller konsulent løn for
at styre en aktivitet i skoven, er der tale om et kommercielt arrangement – dog regnes lønnede skolelærere, børne-pædagoger og lignende ikke med i denne kategori, selvom de er i skoven i deres arbejdstid. Kommercielle arrangementer kræver tilladelse fra skovejeren, og tilladelsen gøres normalt
betinget af, at der betales en afgift for arealleje.
Optagelse af spillefilm og reklamefilm betragtes som kommercielle arrangementer. Prisen for arealleje afhænger bl.a. af omfang og tidsrum og aftales særskilt. Kontakt styrelsen for at drøfte muligheder og pris på et tidligt tidspunkt. Styrelsen hjælper gerne med at finde den rigtige location.
Afholdelse af samarbejdskurser, teambuilding, vildmarksøvelser og lignende ved anvendelse
af konsulent eller firmaets egne medarbejdere er naturligvis et kommercielt arrangement.
Prisen for arealleje for et kursus i skoven er:
19 kr/time/deltager. Der afregnes maksimalt med 8 timer pr. dag. Det er normalt muligt at få lov til
at køre grej ind i skoven. Det kræver en køretilladelse, og den koster yderligere 500 kr.
Hvis en skoleklasse eller et børne/ungdoms-idrætshold hyrer en kursusarrangør til samarbejdskurser, friluftsliv eller lignende i skoven gives 50 % rabat på ovenstående priser.
Afholdelse af klatrekurser:
Prisen for arealleje er 50 kr/deltager/gang.
Afholdelse af kommercielle idræts-arrangementer:
Når en klub med egne ulønnede medlemmer arrangerer et mindre motionsløb betragtes det som udgangspunkt ikke som værende kommercielt – men kontakt styrelsen, hvis du er i tvivl.
Hvis et firma arrangerer et motionsløb og nogle af arrangørerne oppebærer løn for at være til stede,
så er det som udgangspunkt et kommercielt arrangement, hvor der skal betales en arealleje på 20
kr/deltager.

Moms: Ovenstående priser tillægges moms.

Ansøgning:
Ansøgning om kommercielle arrangementer sendes via ”ansøg om aktiviteter” fra hjemmesiden
med markering af at ”arrangementet har kommercielt formål”. Husk at oplyse firmaets cvrnummer, da det skal anvendes ved faktureringen.
Ansøgningen kan eventuelt suppleres med en mail til distriktet oestsjaelland@sns.dk eller en telefonopringning til 44 35 00 35.

