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Syftet med dokumentet är att sammanfatta 

den övergripande policyn för jakträtts-

upplåtelser på fastigheter som ägs av 

Nybro kommun. 

Kommunens fastighetsinnehav karakte-

riseras av att merparten av fastigheterna är 

belägna vid, eller omedelbart i anslutning 

till tät bebyggelse som i regel är detalj-

planelagd. Den enskilda fastigheten 

angränsar också som regel till en eller flera 

andra markägare.  

Det övergripande syftet med jakträtts-

upplåtelser på Nybro kommuns fastigheter 

är att säkerställa en god viltförvaltning. 

Viltförvaltarens huvudsakliga syfte ska 

vara att med jakten reglera viltstammarnas 

storlek, sammansättning och utbredning för 

att begränsa negativ påverkan av vilt i 

närheten av bebyggelse, minska risken för 

viltolyckor i trafiken samt ta hänsyn till 

jord- och skogsbrukets intressen. Särskild 

stor vikt ska läggas på att reglera 

förekomsten av räv, grävling, vildsvin och 

rådjur. 

När jakträttsupplåtelser avtalas ska stor 

hänsyn tas till övriga intressenter så som: 

kringboende och friluftslivet m.fl. Vid 

tillsättandet av jakträttshavare ska det 

också säkerställas att kommunens egna 

insatser inom jaktens områden minimeras. 

För att uppnå en enhetlighet ska samtliga 

fastigheter som lämpar sig för jakträtts-

upplåtelser hanteras på likartat sätt. 

För att underlätta hanteringen och förenkla 

administrationen av jakträttsupplåtelser bör 

man eftersträva att områden för jakträtts-

upplåtelser följer befintliga fastighets-

gränser. Endast då synnerliga skäl före-

ligger delas en fastighet på flera jakt-

rättsupplåtelser. 

Då jakträttsupplåtelser finns lediga erbjuds 

jakten efter genomgång av intresse-

anmälningar och kriterier (se nedan) i 

första hand till någon som jagar på 

intilliggande mark. 

Intresseanmälan finns i bilaga 1. 

Det övergripande målet vid tillsättande av 

en ny jakträttshavare är att finna den bäst 

lämpade att bedriva en god viltförvaltning. 

Vidare är det av högsta vikt att jakten 

bedrivs i samklang med övriga intressen. 

Jaktutövningen ska anpassas så att minsta 

möjliga störning sker för övriga intressen 

och parter, så som kringboende och 

utövare av det rörliga friluftslivet m.fl. 

Vid tillsättande ska det också säkerställas 

att kommunens egna insatser inom jaktens 

område, t.ex. eftersök vid viltolyckor och 

jakt på oönskat vilt, minimeras. 
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Dessa kriterier värderas hos sökande till 

jakträttsupplåtelse: 

- Samordning av jakten med 

intilliggande fastighet/-er. 

- Regelbunden tillsyn av marken 

- Kort inställelsetid till jaktmarken 

- Mantalsskriven i Nybro kommun 

Då andelen kvinnor och yngre är 

underrepresenterade i dagens jägarkår så 

anser Nybro kommun att man bör ta 

hänsyn till detta vid nyrekrytering till 

jaktlaget osv. 

Naturligtvis är det obligatoriskt att en 

jakträttshavare ska uppfylla de krav som 

anges av de lagar och regler som rör vapen 

och jakt samt tillämpa en god jaktetik. 

Avgift för jakträttsupplåtelse på Nybro 

kommuns mark enligt i kommunfull-

mäktige beslutad taxa. Till priset till-

kommer vid betalningstillfället gällande 

mervärdesskatt. Avgiften indexregleras 

den 1 mars varje år med 100 % av konsu-

mentprisindex. 

Företrädaren för jakträttshavaren medges 

rätt att ta in nya övriga jakträttshavare att 

dela jakträtt och avgift med. Markägaren 

har dock rätt att neka medtagande av 

enskild övrig jakträttshavare. Företrädaren 

för jakträttshavaren ska se till att alla 

övriga jakträttshavare innehar en kopia av 

gällande jakträttsavtal. 

Jakträttshavaren får inte överlåta eller 

upplåta jakträtten till annan utan skriftligt 

medgivande från markägaren. Jaktgäster 

får tas med men får endast jaga till-

sammans med jakträttshavaren och under 

dennes ledning. Betalning av jaktgäst får 

endast erhållas efter skriftligt medgivande 

av markägaren. Vid vak- och åteljakt på 

vildsvin får jaktgästen vaka själv om 

jakträttshavaren kan infinna sig inom 

rimlig tid efter avlossat skott och 

genomföra ett eventuellt eftersök. Jakträtts-

havaren är ansvarig för att jaktgästen följer 

gällande jakträttsavtal. 

Ett och samma standardavtal för alla 

jakträttsupplåtelser ska användas. Jakträtts-

havaren får inte överlåta jakträtten utan 

markägarens tillstånd. 

Avtalstiden för jakträttsupplåtelser är 1 år, 

som normalt löper från 1/7 till 30/6. 

Avtalet förlängs därefter 1 år i sänder 

såvida inte någon part sagt upp avtalet 

senast 6 månader innan avtalstidens 

utgång. Uppsägning av avtal för jakträtts-

upplåtelse ska ske skriftligt med mottagar-

bekräftelse. 

I fall jakträttshavare inte följer de avtalade 

bestämmelserna i jakträttsupplåtelsen ska 

kommunen ha rätt att säga upp det 

ingångna avtalet i förtid. 
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På Nybro kommuns mark är stödutfodring 

av vildsvin generellt förbjudet, undantaget 

vintertid vid extrema förhållanden som 

kräver utfodring för att undvika utsvältning 

och lidande. Stödutfodring får endast ske 

med ensilage. 

Vid åtelplatser där jakt på vildsvin bedrivs 

gäller följande: 

- Nybro kommun ska meddelas om 

och vart åtelplats finns  

- Åtling får endast ske med de 

naturliga foderslagen majs, ärtor 

och spannmål. Mängden foder ska 

vid varje tillfälle anpassas så att 

den konsumeras på relativt kort tid. 

Alltför stora mängder foder kan 

anses vara dumpning av avfall och 

det är förbjudet enligt miljöbalken.  

 

- Användning av processat foder 

(livsmedel och sötsaker) strider mot 

miljöbalken och är förbjudet vid 

åtling/utfodring. 

 

- Såvida ingen överenskommelse 

träffats ska åtelplats ligga minst 

200 meter från jaktgräns och 

allmän väg eller enskild väg med 

statsstöd. Se även bestämmelse om 

olovligt lockade av vilt i 34 § 

Jaktlagen.  

 

Allt fällt vilt ska rapporteras till Nybro 

kommun årligen, senast 1 april. Av-

skjutning av älg ska även rapporteras till 

Viltdata.se. 

Fastighetsägaren får, oberoende av detta 

avtal, genomföra skyddsjakt och andra 

skadebegränsande insatser om djurart 

åstadkommer onormal skada eller om risk 

för onormal skada föreligger. 

Jakttorn får sättas upp på skogsmark. 

Jakträttshavaren svarar för säkerheten 

gentemot tredje man när det gäller jakttorn 

och andra anordningar. 
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Bilaga 1 

 

 

Intresseanmälan av jakt på Nybro kommuns mark 

 

Namn: Tel: 

Adress: Postnr: Ort: 

E-post: 

 

  Om intresseanmälan avser någon specifik fastighet 

Fastighetsbeteckning: 

 

   Uppgifter om befintlig jaktmark om intressenten redan är jakträttshavare 

Fastighetsbeteckning: 

Älgskötsel-/Viltvårdsområde: 

Jaktvårdskrets: Församling: 

 

   Övrigt 

 

 

 


