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Riktlinjer för jakträtt 

Antagna av kommunfullmäktige 2019-11-14, § 155



Inledning 
Dessa riktlinjer anger de övergripande principerna kring upplåtelse av 

jakträtt på kommunens mark. Riktlinjerna omfattar bland annat de olika 

typerna av jakträtter samt de viktigaste utgångspunkterna kring upprättandet 

av ett jakträttsavtal. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra kommunens 

utgångspunkter och mål kring att upplåta jakträtt, samt att ge vägledning åt 

kommunens tjänstemän vid förfrågan, upprättande och förvaltande av 

jakträttsavtal. 

Bakgrund 
Härryda kommun är ägare av ca 3 000 hektar mark, varav ca 2 000 hektar 

utgör skog. I januari 2019 fanns 32 pågående jakträtter i kommunen, varav 

två utgör viltvårdsavtal. All mark för jakträtt är upplåten. Det är sällan som 

jakträttsavtalen sägs upp. 

Vad innebär jakträtt? 

Jakt ingår inte i allemansrätten utan regleras i jaktlagen (1987:259). Med 

jakt avses enligt 1 § jaktlagen att fånga eller döda vilt och att i sådant syfte 

söka efter, spåra eller förfölja vilt. Med vilt avses vilda däggdjur och fåglar. 

Kommunen och jakträttshavaren ansvarar tillsammans för att främja en 

lämplig utveckling av viltstammarna med hänsyn till allmänna och enskilda 

intressen. Jakträtt som upplåtits genom avtal mot ersättning lyder under 7 

kap. jordabalken om nyttjanderätt i allmänhet.  

Normal- och skyddsjakt 

Förutom normaljakt, det vill säga jakt för att tillgodogöra sig viltet, 

förekommer så kallad skyddsjakt. Syftet med skyddsjakt är att förhindra 

skador eller olägenheter på grödor, boskap, skog och annan egendom, samt 

att avliva skadade eller sjuka djur.  

Viltvård 

Varje fastighetsägare är skyldig att bedriva viltvård på sin mark. Syftet med 

viltvård är att hjälpa viltet att överleva. Detta görs genom att bevaka 

viltstammen och utföra nödvändiga åtgärder såsom utfodring och 

anläggning av våtmarker, samt avskjutning i syfte att förbättra viltstammars 

sammansättning.   
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Utgångspunkter för upprättande av jakträttsavtal i Härryda 

kommun 

 Målet med att upplåta mark för jakträtt är att främja enskildas

intresse av jakt samt att främja viltets överlevnad och förhindra

skador på djur och på människors egendom.

 Jakt får inte försvåra det rörliga friluftslivet.

 Härryda kommun tillämpar ingen kölista för intresserade jaktlag.

Jakträtt ska i första hand upplåtas till jaktlag från kommunen.

 Det förekommer ibland att ett markområde omfattas av både

jakträtts- och arrendeupplåtelse (för vidare information om arrenden,

se Riktlinjer för arrenden). Så länge de olika upplåtelserna inte

strider mot varandras utövande kan de verka på samma yta.

Jakträttshavare och arrendatorer ska i sina respektive avtal

informeras om att de verkar inom samma område.

 Ett jakträttsavtal ska reglera kommunens och jakträttsinnehavarens

rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. I avtalet bör

föreskrifter kring bland annat viltutfodring, sjukdomar, olyckor,

jaktbevakning och jaktgäster finnas.

 Jakträttsinnehavaren svarar ensam för avgifter som författningsenligt

ska avläggas såsom fäll- och jaktkortsavgifter.

 Jakträttsinnehavaren ska följa de bestämmelser och föreskrifter som

meddelas i jaktförfattningarna och av vederbörande myndigheter.

 Samtliga jaktdeltagare ska förbinda sig att teckna s.k.

jägarförsäkring under avtalstiden.

 Kommunen och jakträttsinnehavaren ska ha en god kommunikation

och så tidigt som möjligt informera varandra om kommande åtgärder

eller ändrade förhållanden eller annat som kan påverka jakträttens

utövande.

 Jakträttsavtal bör upprättas med en avtalstid om max ett år i taget.

 Alla jakträttsavtal ska upprättas skriftligt.

Ansvar och delegation 

 Behörighet att fatta beslut om arrende regleras i kommunstyrelsens

delegationsordning.

 Kommunstyrelsen ansvarar för tolkning av riktlinjerna.
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Principer för att bestämma jakträttsavgiften 

 Avgiften för normaljakt är högre än för skyddsjakt. I områden med

mycket aktivt friluftsliv eller där marken utgör betesmark ska

avgiften för jakträtt inom dessa områden reduceras.

 Den 1 januari 2019 var avgiften för normalmark ca 80 kr/ha,

avgiften för skyddsjakt var ca 35 kr/ha och inom områden med

mycket aktivt friluftsliv var avgiften ca 55 kr/ha. Avgiften höjs

årsvis med avseende på KPI. Vid nytecknande av jakträttsavtal ska

avgiften bestämmas med utgångspunkt av för tiden och regionen

rådande marknadspris.

 För viltvård utgår ingen avgift.

 Vid tecknandet av nya jakträttsavtal ska den årliga avgiften aldrig

understiga, en för kommunen administrativ kostnad, om 1500 kr.

Avgiften gäller under 2019 och höjs därefter årsvis med avseende på

KPI.

 På avgiften tillkommer alltid mervärdesskatt om 25 %.
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