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Jaktpolicy för Ragunda kommuns marker
Syfte

Ragunda kommun har en Jaktpolicy för att främja nyrekrytering till jägarkåren,
stärka attraktiviteten med att bo och verka i landsbygd samt för att kunna
underlätta vid rekrytering till kommunens tjänster.
Viltvård

•
•
•
•
•
•

Syftet med viltvården är att främja livskraftiga stammar av samtliga
förekommande arter med en så varierad och naturlig sammansättning som
möjligt.
Markägarna och jägarna skall tillsammans sträva efter att hålla en balans
mellan viltstammarnas storlek och tillgången på bete.
Nyttjanderättshavaren skall noga följa bestämmelser och föreskrifter som
meddelas i jaktförfattningar av vederbörande myndigheter.
Nyttjanderättshavaren skall uppmärksamma vad som föreskrivs i jaktlagen
(SFS 1987:259)
Nyttjanderättshavaren skall noga följa viltbeståndens utveckling och ge akt
på avvikelser avseende sjukdomar och övriga omständigheter som kan ha
betydelse för faunan.
Nyttjanderättshavaren skall i all jaktutövning alltid i första hand sätta
säkerheten.

Arrendevillkor i allmänhet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Postadress

Ragunda kommun
Box 150
844 21 Hammarstrand

I första hand hos kommunen anställda eller i kommunen skrivna skall ha
rätt att lösa upplåtelse för jakt helt år.
Upplåten jakt är personlig och kan ej överlåtas till annan utan markägarens
skriftliga medgivande.
Ingen arrendator får lösa för mer mark än vad som erfordras för älgjakt
respektive småviltjakt inom varje jaktområdes arealbestämmelser.
Vid nyteckning av upplåtelse ska samråd ske med jaktområdet.
Ragunda kommun kan undanta plats i jaktlag för både älg- och småviltjakt.
Korttidsjakt för småvilt kommer att kunna lösas där kommunen ej har
arrenderat ut all mark.
Om upplåten jaktmark ej utnyttjas skall detta anmälas till Ragunda
kommun så att annan jaktintresserad kan få möjlighet till jakt.
Utarrendering skall ske så att bästa möjliga jakt skapas samtidigt som
möjligheten för fler jägare att kunna jaga tillvaratas.
Om arrendatorn ej följer ovanstående kan Ragunda kommun som
markägare säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Besöksadress

E-post

Org.nr

Telefon

Webb

Bankgiro

0696-68 20 00

www.ragunda.se

267-8761

Centralgatan 15

ragunda.kommun@ragunda.se

212000-2452
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Rekrytering

•
•
•

Nyttjanderättshavaren skall verka för nyrekrytering till jägarkåren. I första
hand skall ungdomar och kvinnor prioriteras.
Att få prova jakt tillsammans med ansvarig jägare och så kallad turistjakt
kan vara medel i rekryteringen.
Jaktens betydelse, som attraktion att bo i landsbygd, skall stärkas.

