
 

 

NST-2143-00084 

SAMARBEJDSAFTALE 

Om vedligeholdelse af stendige ved Store Hareskov ved Hareskovby 

§1, Aftalens parter 

Mellem Naturstyrelsen, Østsjælland, Fægyden 1, 3500 Værløse  som ejer og Hareskovby 

Medborgerforening, Skandrups Allé 7, Hareskovby, 3500 Værløse med kontaktperson Anders Riiber 

Høj, tlf 42 72 64 36, E-mail: anders@gh303.dk 

indgås herved følgende samarbejdsaftale om vedligeholdelse af sterndiger ved Store Hareskov. 

 

§2. Aftalens formål 

Aftalen skal medvirke til at stendigerne ved Hareskovby langs Gammel Hareskovvej fremstår som 

stendiger uden opvækst af (store) træer og buske.   

 

§3. Aftaleperiode 

Aftalen træder i kraft d. 1. september 2016 og løber indtil videre. Aftalen kan af begge parter opsiges 

med en måneds varsel til den 1. i en måned. 

 

§4. Aftalens indhold 

Hareskovby Medborgerforening har ret til at fjerne opvækst på stendiget ved at nedskære eller klippe 

opvækst af træer og buske med håndsave, grensakse og græstrimmer med snor. 

De bortskårne grene må enten tages med hjem til haverne og/eller lægges ind i skoven bag stendiget. 

Store træer på eller ved stendiget må ikke fældes af Hareskovby Medborger Forening; men det er 

godt, hvis små træer fjernes, før de bliver store og dermed et problem for stendiget. 

Der må ikke anvendes pesticider til at bekæmpe træer og buske. 

Mindre sten, som er løse eller faldet ned, og som nemt kan håndteres manuelt må gerne lægges 

tilbage på plads. Større løse sten, som er faldet ned på digefoden ud til offentlig vej og som kan 

håndteres manuelt, må lægges ind i skovbunden, så de ikke generer færdslen udenfor skoven.  

Naturstyrelsen vil uændret forestå tungere vedligehold og genopretning af stendiget. 
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§5. Arbejdsmiljø, sikkerhed og ansvar 

Hareskovby Medborgerforening skal sikre, at det arbejde de frivillige udfører i forbindelse med 

vedligehold af stendiget udføres efter Arbejdstilsynets vejledninger, som findes på Arbejdstilsynets 

hjemmeside: https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger 

Eventuelle arbejdsskader skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen af enten Naturstyrelsen eller 

Hareskovby Medborgerforening. Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse, om der er tale om en 

arbejdsskade, hvem der er ansvarlig mv.  

Hareskovby Medborgerforening bør undersøge, om foreningen har pligt til at tegne en 

arbejdsskadeforsikring i relation til det arbejde, som medlemmerne frivilligt udfører i henhold til denne 

aftale. Hvorvidt Hareskovby Medborgerforening har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring 

afhænger af en konkret vurdering af Hareskovby Medborgerforening vedtægter og formål, og det 

arbejde medlemmerne udfører. Ved tvivl opfordres Hareskovby Medborgerforening til at søge 

rådgivning hos Arbejdsskadestyrelsen eller et forsikringsselskab. 

Hareskovby Medborgerforening er forpligtet til at opfordre de medlemmer, der udfører frivilligt arbejde i 

henhold til denne aftale, til at sikre, at de har en familieforsikring, som dækker ansvar for skade på 

andre personer og andres ting. Hareskovby Medborgerforening bør også oplyse, at medlemmene bør 

overveje om de også selv burde have en ulykkesforsikring. 

 

Underskrifter 

For Naturstyrelsen, Østsjælland:    For Hareskovby Medborgerforening  

Værløse, den 1. september 2016    Værløse, den ……………………. 

 

 

Kim Søderlund 

skovrider                                       ………………………………………………. 
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