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1 Allmänt 
Kristinehamns kommun upplåter områdesvis mark för jakt genom 
jakträttsavtal. Det övergripande syftet med jakträttsupplåtelser är att säkerställa 
en god viltvård. För närvarande utarrenderar kommunen c:a 1 900 hektar där 
nyttjanderättshavarna ansvarar för att jakt och viltvård utförs i enlighet med 
gällande lagstiftning och avtal. Kommunstyrelsen ansvarar för tillsyn och 
uppföljning av upprättade jakträttsavtal. I Kristinehamns kommun är jakten 
underställd det rörliga friluftslivet. 

Jakt och viltvård på kommunens mark syftar till att främja förekomster av 
samtliga viltstammar med en så varierad och naturlig sammansättning som 
möjligt. Jakten är en del av den praktiska viltvården och ska baseras på ett 
långsiktigt hållbart nyttjande av naturens resurser. För tillstånd till jakt på 
kommunens marker krävs giltig licens för jaktvapen samt att sökanden 
uppfyller kravet på att vara kommunmedlem i Kristinehamns kommun.1 
Riktlinjer om upplåtelse av jakt på kommunens mark beslutas av 
kommunstyrelsen.  

Jakträtt i lagen 
Jaktlagen (1987:259) anger att allt vilt är fredat under hela året, med undantag av 
tillåten jakt efter så kallat jaktbart vilt t.ex. genom allmän jakttid, licensjakt eller 
skyddsjakt. 

Till en fastighet kan det höra jakträtt, denna tillhör fastighetsägaren. 
Fastighetsägare/jakträttsinnehavare får endast utöva jakt om denne har: 

• För viltslaget rätt jaktvapen
• Vapenlicens
• Statligt jaktkort

Detaljplanelagt område 
Generellt inom detaljplanelagt område gäller att fastighetsägare inte får använda 
jaktvapen, ordningslagen (1993:1617). Undantag finns och polismyndigheten är 
den myndighet som kan ge särskilt utvalda jägare, s.k. kommunjägare, tillstånd 
att använda vapen inom detaljplanelagda områden. Tillståndet ger dock inte 
någon generell jakträtt inom området, jakträtten tillhör alltjämt fastighetsägaren. 

Fastighetsägare såsom Kristinehamns kommun kan upplåta sin jakträtt eller 
delar av den. Vid upplåtelse av jakträtt gäller jordabalkens (1970:994) 
bestämmelser om nyttjanderätt vilka återfinns i 7 kap. samt 14-16 §§ i jaktlagens 
bestämmelser om upplåtelse av jakträtt.  

1 Uttrycket kommunmedlem definieras i 1 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) 
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Riktlinjer för jakt på kommunens mark 

1.1 Jakträttsområden 
Kristinehamns kommun indelar jakträtt på kommunens egna icke 
detaljplanelagda mark. Jakträttsavtal som innefattar välbesökta naturområden 
eller där bebyggelse försvårar jaktutövandet kan ha begränsningar avseende 
vilken typ av jakt samt vapen som tillåts i området2. Upplåtelse av jakt på 
kommunens mark administreras av kommunledningsförvaltningen i samverkan 
med kommunens tekniska förvaltning. 

1.2 Jakträttsavtalens löptid  
Fastighetsägarens upplåtelse av rätt för nyttjanderättshavaren att jaga i 
jaktområdet gäller under den tid som anges i avtalet. Jakträttsavtal löper normalt 
som tillsvidareavtal och följer jaktåret med start 1 juli t.o.m. 30 juni följande år. 
Kommunens avtalstecknare vid upplåtelse av jakträtt är mark och 
exploateringshandläggare, kommunledningsförvaltningen3.  

1.3 Jakträttsavtalens uppsägning 
Uppsägning av avtal ska enligt jaktlagen 16 § ske senast sex (6) månader innan 
avtalstidens utgång. Uppsägningen ska vara skriftlig, jordabalken 8 kap. 8 §. 

1.4 Arrendeavgift 
Avgiften för jakträtt är baserad per hektar. Avgiften för jakträtt fastställs av 
kommunfullmäktige. 

1.5 Jakträtt 
Jakträttsinnehavare ska inneha erforderlig vapenlicens, själv vara aktiv jägare 
samt vara kommunmedlem i Kristinehamns kommun. 

1.6 Rapportering av genomförd jakt - utvärdering 
Varje jakträttsinnehavare ska årligen inlämna jakträttsrapport som redovisar vilt 
som fångats och som visar vilka viltvårdsåtgärder som företagits.  

1.7 Utfodring 
En utfodringsplats är en plats för att tillfälligt gynna vilt, där bedrivs inte jakt. 
Avstånd från foderplats till jaktmarksgräns bör vara så stort att man inte lockar 
vilt från annans mark, en riktlinje är minst 200 m från jaktmarksgräns.  

2 För år 2020 och framåt gäller detta fastigheterna Presterud 1:1 samt Skäringsbol 1:21 
3 Enligt kommunstyrelsens delegationsordning. 
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1.8 Jakträttsupplåtelse till enskild och viltvårdsområde (VVO) 
Avtal om jaktarrende kan träffas med enskild eller med företrädare för 
viltvårdsområde (VVO). Kommunens målsättning är att så många intresserade 
som möjligt ska beredas möjligheter till jakt och viltvård. Utöver områden som 
ingår i viltvårdsområden bör det finnas områden särskilt avsedda för 
småviltsjakt, vart och ett av dessa områden bör ej understiga 50 ha.     

1.9 Intresseanmälan för jakt 
Jägare som söker jakt på kommunens mark lämnar intresseanmälan till 
kommunen som administrerar en kölista för detta ändamål. Kommunens 
riktlinje är en jakträttsinnehavare på varje jaktbar 50 ha mark. Jakträtt fördelas i 
kronologisk ordning till sökande som uppfyller kriterier enligt p. 1.5. Vid 
tidpunkt för tilldelning av jakträtt ska giltig vapenlicens uppvisas. Innehavare av 
jakträttsavtal i Kristinehamns kommun har inte rätt till plats i kommunens lista 
över intresseanmälan för jakträttsupplåtelse. 
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