
   AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT 
 
Fastighetsägare:    ………………………………… ……………………………………  
(nedan kallad     namn namn 

Fastighetsägaren)       ……………………………………….. ……………………………………………  
    adress adress 
    ……………………………………….. ……………………………………………
   
    ……………………………………….. ……………………………………………  
    telefon telefon 
 
Nyttjanderättshavare:  ………………………………… ……………………………………   
(nedan kallad Nyttjande-  namn namn 
rättshavaren)    ……………………………………….. …………………………………………… 
            adress adress 
    ……………………………………….. …………………………………………… 
 
    ……………………………………….. ……………………………………………       
     telefon telefon 

                    
      
Inom ett markområde omfattande ca ............................................... ha av fastigheten/erna 
............................................................................................., inom ....................................... kommun 
upplåter Fastighetsägaren till Nyttjanderättshavaren: 
 

Jakten efter älg.  

 

Jakten efter övrigt vilt. (björn och småvilt)  

 

(Stryk de alternativ som inte användes)           

            

Markområdet ingår i Lillhärdals södra viltvårdsområde.  
 

1. Upplåtelsetid: 

 

 Upplåtelsen gäller för en tid av  ett (1) jaktår med tillträdesdag den 1 juli. 

 

2. Uppsägning 
 
Alternativ 1:  Avtalet behöver inte sägas upp utan upphör att gälla 
   vid avtalstidens utgång. 
 
Alternativ 2:   Avtalet förlängs med ett (1) jaktår, om inte avtalet sagts upp senast tre (3) månader före      
.                      jaktårets inledning. (1 juli). 
 

(Stryk de alternativ som inte användes) 
 

 
 



3.   Avgift 

Avgiften för upplåtelsen är .......................kronor/jaktår och skall betalas till  

fastighetsägaren utan anmaning  

till konto ………………………………………… 

. 
4. Jakten och viltvården  

Nyttjanderättshavaren skall bedriva jakt i sådan omfattning att licenstilldelning eller eventuellt 
avtalade avskjutningar kan förväntas uppfyllas och att ansvara för att viltet får skydd och stöd och 
anpassa jakten efter tillgången på vilt.  
 
5. Vägar 

Nyttjanderättshavaren har rätt att, under tid då trafik är tillåten, nyttja Fastighetsägarens enskilda eller 
del i samfällda vägar till och inom det upplåtna området i och för jakt, viltvård och jaktbevakning.   
Åsamkas skador av nyttjanderättshavaren skall han åtgärda dessa. 
 
6.  Påverkan på jakten     
Nyttjanderättshavaren är skyldig att utan ersättning tåla den tillfälliga inskränkning i jakten som kan 
föranledas av avverkningar, transporter eller annat nyttjande av marken. 
 
7.  Förtida upphörande     
Om Nyttjanderättshavaren bryter mot bestämmelserna i detta avtal eller mot lagar, förordningar, 
föreskrifter, allmänna råd avseende jakt har Fastighetsägaren rätt att säga upp avtalet till omedelbart 
upphörande. Inbetald avgift för upplåtelsen återbetalas inte. 
 

 
8.  Viltvårdsområde 
Upplåtelse av jakt enligt detta avtal kan i förekommande fall vara beroende av viltvårdsområdes-
förenings godkännande genom skriftligt undertecknande av denna upplåtelse. För att få jaga kan även 
krävas lösen av jakträttsbevis inom viltvårdsområdet. Nyttjanderättshavaren skall i förekommande fall 
följa stadgar och beslut avseende viltvårdsområde. 
 
Om reglerna i detta avtal strider mot bestämmelserna i viltvårdsområdet skall de senare gälla. 
 
9.  Övriga villkor 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 
........................................................                                   ............................................................. 
Ort och datum                                                                                     Ort och datum  

........................................................                                  ...........................................................… 
Fastighetsägare                                                                                   Nyttjanderättshavare 
 
……………………………………………                                        ………………………………………………… 
Fastighetsägare     Nyttjanderättshavare  

       
 


