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Gagnefs kommun är en stor fastighetsägare med ett totalt markinnehav på 

nästan 1500 hektar. Drygt 1000 hektar av kommunens markinnehav ingår i 

något viltvårdsområde och ger jakträtter. Totalt har Gagnefs kommun 39 hela 

jakträtter fördelade på 7 viltvårdsområden. Utöver dessa 39 jakträtter har 

Gagnefs kommun 150 hektar mark i restareal det vill säga mark som i det 

viltvårdsområde den är belägen i inte uppnår minimistorlek för en hel jakträtt. 

 

Gagnefs kommun har historiskt haft dålig koll på vilka jakträtter det 

kommunala markinnehavet medför och Gagnefs kommun saknar rutiner och 

riktlinjer för hur kommunens jakträtter ska hanteras. Under årens lopp har 

ett fåtal jakträtter upplåtits till privatpersoner genom ettåriga nyttjanderätter 

men i de flesta fall har de kommunala jakträtterna förblivit outnyttjade. 

 

På grund av avsaknaden av riktlinjer för jakträttshanteringen har både 

privatpersoner och representanter från viltvårdsområden upplevt att 

kommunen saknar intresse att engagera sig i jaktfrågan vilket skapat 

missnöje. Med tydliga riktlinjer och rutiner skulle kommunen kunna skapa 

ett rättvist och transparent förhållningssätt till jakträtterna och därmed 

komma bort från de problem kommunen har i idag kopplat till detta. 

 

Förslaget till riktlinjer bygger på en kombination av två tillvägagångssätt 

rörande hanteringen av jakträtter och dessa presenteras nedan. 

 

Det första tillvägagångssättet innebär att kommunen skriver 

nyttjanderättsavtal med viltvårdsområdet på 5 år där kommunen upplåter 

jakträtten för all areal inom viltvårdsområdet till viltvårdsförbundet som i 

sin tur sedan får ansvara för upplåtandet av jakträtterna till jägare. Med detta 

förfarande får kommunen minsta möjliga administrativa hantering och 

viltvårdsförbunden som har störst jaktlig kunskap får sköta fördelningen av 

jakträtterna till jägarna utefter deras rutiner. 

 

För de viltvårdsområden som inte vill hantera administrationen av 

kommunens jakträtter föreslås att kommunen fortsätter sköta den 

hanteringen själv genom jakträttsupplåtelser till privata jägare på 5 år i 

sänder. För att inte missgynna nya jägare så ska inte jakträtterna förlängas 

efter avtalstidens slut utan alla ska hanteras på ett likvärdigt sätt. Förslagsvis 

så kan man skapa en e-tjänst där jägare som är intresserade under en viss 

begränsad tid kan ansöka om att få ett jakträttsavtal.  

Ansökningsprincipen ska i grunden bygga på ”först till kvarn”- principen 

men selektering av nyttjanderättshavare kommer sedan göras på ett antal 

kriterier som föreslås. 

• Förslagsvis ska personer folkbokförda inom Gagnefs kommun endast 

väljas, detta för att gynna kommuninvånarna och därmed vara en förmån 

för de som bor i eller flyttar till Gagnefs kommun.  

• Enligt önskemål från viltvårdsområdet skall yngre jägare under 25 år 

prioriteras om det blir hög konkurrens om vissa jakträtter. 
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• Jägaren ska kunna uppvisa giltigt jaktkort eller bevis på jägarexamen. 

 

Oavsett om viltvårdsområdena tar hand om all jaktbar areal eller om den 

upplåtes direkt till jägarna ska priset per nyttjad hektar vara 15 kronor per år. 

Kravet på areal varierar mellan 20–50 hektar bland de olika 

viltvårdsområdena.  

 

Hanteringen av den så kallade restarealen; arealer inom viltvårdsområden 

som inte uppfyller kravet på areal för en hel jakträtt, föreslås att de kan 

upplåtas till jägare som behöver areal för att tillskansa sig en hel jakträtt. 

För att minska administrationen så föreslås att restarealerna inom respektive 

viltvårdsområde ska upplåtas i sin helhet och inte delas upp. Den jägare som 

exempelvis själv behöver 10 hektar inom Rista Grönvalls VVO för att 

uppnå en hel jakträtt får lov att betala nyttjanderätt för hela den restareal på 

22 hektar som kommunen har över. 

 


