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Riktlinjer för upplåtelse av jakt 

på kommunens mark 
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Lekebergs styrdokument 

Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning 
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål 
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras 
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera  
Regler – Absolut gräns och ska-krav   
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1 Allmänt 
Kommunen upplåter områdesvis mark för jakt genom fleråriga jakträttsavtal. 
Jakträttsavtal kan tecknas med enskild jägare eller med jaktlag. Syftet med 
jakträttsupplåtelser på kommunens mark är att säkerställa en god viltvård. 

Grunden för god viltvård och jakt är kunskap, kompetens, engagemang och 
kontinuitet. Kännedom om geografin, bygden och det faktiska naturlivet är också en 
viktig faktor för att lyckas som jakträttsinnehavare. 

2 Jakträttsområden 
Områden för jakträtt ska som grund följa ordinarie fastighetsgränser eller andra 
naturliga gränser som tidigare gällt. Kontinuitet i områdesindelning ska eftersträvas. 

Jakträttsområdets omfattning beslutas av kommundirektören 
(Kommunstyrelseförvaltningen) 

3 Tidsutsträckning för jakträttsavtal 
Jakträttsavatal löper normalt för en period om ett år från den 1 juli till 30 juni om 
inget annat har avtalats. Avtalet förlängs därefter automatiskt med ett år i taget 
förutsatt att båda parter är överens därom.  

Kontinuitet av jakträttsinnehavare ska eftersträvas. Vid byte av jakträttsinnehavare 
bör jakträttsinnehavare på angränsande områden ges företräde om de anmäler 
intresse. 

Anm. För att automatisk förlängning ska ske krävs att kommunen godkänt från 
jaktlaget inkommen utvärdering, se nedan. 

4 Utvärdering av genomförd viltvård och jakt 
Varje jakträttsinnehavare ska årligen senast 1 mars inkommit med jakträttsrapport 
för det gångna jaktåret till Lekebergs kommun. 

I utvärderingen ska framgå vad och i vilket antal som skjutits, vilka andra viltvårdande 
åtgärder som vidtagits samt rapport om bedömda förändringar i viltstammen.  

5 Arrendeavgift 
Arrendeavgiften är 75 kr exkl moms per hektar och år. Avgiften ska årligen ändras 
enligt konsumentprisindex (KPI). Arrendeavgiften betalas årsvis i förskott mot 
faktura. 

6 Jakträttsinnehavare 
Ska vara godkänd jägare med erforderlig certifiering samt vara mantalsskriven 
kommuninnevånare alternativt äga bostadsfastighet i kommunen. 

 


