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Riktlinjer för upplåtelse av jakt på 
kommunal mark 
 
 
Riktlinjer som beskriver ett rekommenderat sätt att jobba vid upprättande av jakträttsavtal i Kungsbacka 
kommun.  

 

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. 

 

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

 
Tidsutsträckning för jakträttsavtal 
Jakträttsavatal löper normalt för en period om ett år från den 1 juli om inget annat har avtalats. Om avtalet 
inte sägs upp förlängs därefter upplåtelsen 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. 

 
Viltvård och jakt 
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. Hänsyn bör tas till 
goda jaktupplevelser och viltvård, som främjar en god balans i miljön samt är anpassat till övrigt friluftsliv. 
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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. 

I samband med jakt skall varje enskild jägare ha tillgång till lämplig eftersökshund för respektive djurart 
inom 1 h från avlossat skott. 

Vid onormalt stora viltskador på åkermark eller skog skall jakträttshavaren tillsammans med ansvarig 
företrädare hos kommunen gemensamt verka för att skadorna begränsas. I det fall kommunen arrenderat ut 
åker, betesmark eller annan anläggning separerat från jakten är det av största vikt att jakträttshavaren 
medverkar till att begränsa skador på växande grödor etc. Detta får i så fall ske i samförstånd med berörda 
arrendatorer och representant från kommunen. 

Vid akuta situationer, så som viltskador med exempelvis vildsvin, gäss etc. äger kommunens skyddsjägare 
rätt att gå in och avhjälpa situationen.  

 
Arrendeavgift 
Arrendeavgiften är för närvarande 100 kr exklusive moms per hektar och år. Arrendeavgiften betalas årsvis i 
förskott mot faktura. Beloppet grundar sig på en marknadsbedömning framtagen av en auktoriserad 
värderingsman. 

Taxan för jakträtt ska ses över kontinuerligt. Mark- och exploatering på samhällsbyggnadskontoret ansvarar 
för att politisk avstämning sker var femte år. 

 

Jakträttshavare 
Jakträttshavaren ska vara godkänd jägare med erforderlig certifiering samt vara mantalsskriven 
kommuninnevånare alternativt äga lantbruks- eller bostadsfastighet i kommunen.  

Om avtalet tecknas med ett jaktlag skall jaktlaget ha nära anknytning till Kungsbacka, där flertalet av 
medlemmarna däribland jaktledare och ordförande är mantalsskrivna i kommunen alternativt äga lantbruks- 
eller bostadsfastighet i kommunen. Ordförande och jaktledaren ska vara kontaktpersoner gentemot 
kommunen. Vid byte av dessa befattningar skall detta meddelas kommunen. 

En överlåtelse av jakträttsavtal sker inte med automatik. Vid förfrågan om överlåtelse av jakträttsavtal görs 
en prövning med dessa riktlinjer som förutsättning.   

 
Intresselista 
Kommunen upprättar inte någon intresselista. Jakträttsavtal upprättas med dem eller den som bäst kan visa 
att de uppfyller Kungsbacka kommuns riktlinjer. I fall då flera intressenter finns eller om jakträtten gäller ett 
stort område kan anbudsförfarande komma att användas. 

 

Skogsansvar 
Jakträttshavaren har skötselansvar i form av att röja av gångvägar från sly och fallna träd inom 
jakträttsområdet. 
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