Riktlinjer för upplåtelse av jakt på kommunal mark
Antagna av kommunfullmäktige 2011-10-25, § 109
Ungefär hälften av kommunens ca 33 000 ha skog ägs av aktiebolag och största
skogsägare i kommunen är Bergvik Skog AB. Ca en tredjedel av skogen ägs av
privata skogsägare medan kommunen (700 ha), olika stiftelser, staten och övriga
bolag äger resterande del.
Cirka 565 ha av kommunens skogsmark är utarrenderad som jaktmark. Övrig
skogsmark som ligger i närheten av tätbebyggt område arrenderar kommunen
inte ut för jakt. Innehavarna av jakträttsarrendena svarar själva för jakt och
viltvård i enlighet med gällande lagstiftning och avtal. Kommunen ansvarar för
tillsyn och att jakten utförs i enlighet med dessa. Lämplighet och omfattning av
utarrenderad mark avgörs av kommunstyrelsen.
Enligt Forshaga kommuns översiktsplan bör hänsyn tas till goda jaktupplevelser
och viltvård, som främjar en god balans i miljön samt är anpassat till övrigt friluftsliv. Viltvården på kommunens mark syftar till att främja förekomster av
samtliga befintliga viltstammar med en så varierad och naturlig sammansättning
som möjligt. Jakt är en del av den praktiska viltvården och ska baseras på ett
långsiktigt hållbart nyttjande av naturens resurser samt att bytet tas tillvara.
Det är varje enskild jägares ansvar att bedriva jakt med respekt och hänsyn för
det vilda, sina jaktkamrater samt de som inte jagar. Varje enskild jägare ska vid
utövande av sin jakträtt noga följa gällande lagstiftning och författningar samt
skaffa sig god kunskap om rådande viltförhållanden på sådant sätt att viltstammarna hålls vid lämplig storlek.

Avtal
Ett och samma standardavtal (avtalsmall) ska användas för samtliga upplåtelser
av jakt.
Avtalstiden för upplåtelse av jakt löper normalt på ett (1) år från den 1 juli till
30 juni om inget annat har avtalats. Avtalet förlängs därefter automatiskt med
ett år i taget.
Uppsägning av avtal ska ske senast sex (6) månader innan avtalstidens utgång
enligt jaktlagen (1987:259) 16 §, d v s innan den 31 december. Uppsägningen ska
vara skriftlig enligt jordabalken (1970:994) 8 kap 8 §.
Jakträttsupplåtelserna ska årligen ses över.

Avgift
Avgiften är baserat per ha, vilken indexregleras årligen efter KPI (konsumentprisindex) enligt bestämmelser i standardavtalet.

Kontakt
Upplåtelse av jakt på kommunal mark hanteras av Kommunteknik, telefon 054-17
20 00.

