
  

 

 

Allmänna villkor för jaktupplåtelse 

 
 
Parter  
Upplåtare är markägaren Stora Enso Skog och Mark AB företrädd av Stora Enso Skog AB. 
Nyttjanderättshavare är den som står angiven som fakturaadressat på avtalets första sida. 
 
Upplåtelse 
Upplåtaren upplåter rätt åt Nyttjanderättshavaren, att inom angivet område bedriva jakt på i detta avtal 
angivna villkor. Omfattning och upplåtelsetid anges på avtalets första sida. 
 
Uppsägning/Avtalsbrott 
Upplåtaren har rätt att säga upp avtalet i förtid om Nyttjanderättshavaren bryter mot i detta avtal 
angivna villkor, lag eller myndighetsanvisning, god jaktetik eller dröjer med betalningen. Avtalet upphör 
då gälla med omedelbar verkan efter uppsägning. Upplåtelsen upphör omedelbart utan uppsägning 
om Nyttjanderättshavaren avlider (gäller upplåtelse till fysisk person). Om fastighet eller del därav där 
jaktområdet är beläget överlåtes på annan upphör avtalet att gälla för detta område med omedelbar 
verkan utan föregående uppsägning. Är Nyttjanderättshavaren en juridisk person (förening, klubb med 
stadgar) och denna upplöses, upphör avtalet omedelbart utan uppsägning. 
 
Informationsansvar 
Nyttjanderättshavaren förbinder sig att följa upplåtarens vid var tid gällande riktlinjer för jakt, vilka 
återfinns på upplåtarens hemsida, www.storaensoskog.se, och att samtliga medlemmar är 
informerade om dessa, dess innehåll och i övrigt gällande villkor för uppgörelsen. Skiljer sig riktlinjerna 
från bestämmelser i detta avtal har vad som anges i riktlinjerna företräde. Detta gäller även om 
riktlinjerna innebär en inskränkning av Nyttjanderättshavarens rättigheter som de angivits i avtalet. 
 
Avgifter  
Fakturabeloppet enligt avtalets första sida utgör fast pris för upplåtelsen. Vid tillämpning av fast pris för 
älgjakt tillkommer ej Stora Ensos fallavgifter. Mervärdesskatt tillkommer på samtliga avgifter Vid 
försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta samt ersättning för betalningspåminnelse enligt lag. 
Nyttjanderättshavaren svarar för eventuella statliga fällavgifter. 
 
Rapportering 
Nyttjanderättshavaren ska inrapportera avskjutning och älgobs/kronobs enligt upplåtarens 
anvisningar. 
 
Jaktledare/Jaktetik 
Nyttjanderättshavaren ansvarar för att det vid varje jakttillfälle finns jaktledare utsedd. Varje jägare på 
området har ett personligt ansvar för att god jaktetik tillämpas. Till god jaktetik räknas även att 
upprätthålla goda relationer till jaktgrannar och det rörliga friluftslivet. Jaktledaren ska verka för att 
avskjutningsmålet för det jaktområde jaktlaget tillhör uppfylls. Vidare ansvarar jaktledaren för att 
kontrollera att samtliga deltagare vid älg- och hjortjakt avlagt årligt skjutprov för älgskyttemärket i 
brons med godkänt resultat samt vid björnjakt genomfört årligt björnpass enligt Jägareförbundets 
normer och att alla jaktdeltagare har ett fullgott försäkringsskydd genom ansvarsförsäkring och har 
genomfört utbildningen Skog och klövvilt, se www.skogochklovvilt.se. 
 



Tillsättande av jägare 
Upplåtare förbehåller sig rätten att anvisa jägare vid behov. Nyttjanderättshavaren är skyldig att anta 
anvisade jägare som medlemmar i föreningen/jaktlaget. 
 
Överlåtelse/vidareöverlåtelse/jaktgäster/företräda upplåtaren 
Nyttjanderättshavaren får inte överlåta, vidareupplåta eller på annat sätt överföra rättigheterna enligt 
detta avtal till annan. Undantag kan meddelas skriftligt eller publiceras på upplåtarens hemsida. Rätt 
att jaga inom upplåtet område har endast medlem angiven i medlemsförteckningen. 
Nyttjanderättshavaren får, men dock i rimlig omfattning och på eget ansvar, ta med icke betalande 
jaktgäster i samband med egen jakt. För jaktgäster gäller samma regler som för annan jaktdeltagare. 
Nyttjanderättshavaren har inte rätt att i något sammanhang företräda upplåtaren eller 
registrera/ansluta det upplåtna området till organisation, myndighet, viltvårds-/ älgskötsel-/kronskötsel-
/licensområde, utan skriftligt medgivande från upplåtaren. Ej heller genomföra utsättning av vilt eller 
lämna tillstånd för detta. 
 
Jakt/skogliga mål 
Jakten skall bidra till att fastighetsägarens skogsskötselmässiga mål uppfylls. Nyttjanderättshavaren 
förbinder sig att under pågående avtalsperiod bedriva jakt i sådan omfattning att avskjutningsmål kan 
förväntas bli fyllda samt att utföra beslutade inventeringar för älgskötselområde eller 
älgförvaltningsområde.  
Nyttjanderättshavaren har rätt att i samband med pågående jakt, efter att kontakt tagits med annan 
berörd nyttjanderättshavare för att kunna garantera säkerheten, på ståndskall skjuta älg eller annat 
klövvilt på Upplåtarens mark. På motsvarande sätt gäller en skyldighet att acceptera sådan jakt för 
annan nyttjanderättshavare på den till Nyttjanderättshavaren upplåtna marken, förutsatt att säkerheten 
kan garanteras. 
 
Skyddsjakt 
Upplåtaren får, oberoende av detta avtal, genomföra skyddsjakt och andra skadebegränsande 
insatser om en djurart åstadkommer onormal skada eller om risk för onormal skada förekommer.  
 
Trafikskadat vilt 
Nyttjanderättshavaren har de rättigheter och skyldigheter som enligt lag och myndighetsanvisningar 
gäller för vilt som dödats eller skadats vid trafikolycka och som ingår i upplåtelsen. Eventuellt 
tillvarataget vilt får behållas av Nyttjanderättshavaren utan ersättning till Upplåtaren. 
 
Hantering av personuppgifter/medlemmar 
Vi värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, 
läs mer på www.storaensoskog.se under rubriken ”vårt ansvar”.  
Inför varje nytt avtal ansvarar Nyttjanderättshavaren för att, om förändring skett, en uppdaterad 
medlemsförteckning med de uppgifter upplåtare begär är registrerad enligt upplåtarens anvisningar. 
Uppdatering ska vara gjord senast 20/5. 
 
Övrigt 
Nyttjanderättshavaren är skyldig att utan ersättning tåla den tillfälliga inskränkning i jakten som kan 
föranledas av avverkningar, transporter eller annat nyttjande/brukande av marken. Skogsbilvägar 
tillhöriga fastighetsägaren får nyttjas på egen risk. Skador som Nyttjanderättshavaren åsamkat väg 
eller växande gröda skall ersättas av densamme. För upplåtelsen gäller förutom ovanstående villkor, 
vid varje tidpunkt gällande lagar och förordningar. 
 
 
 
 
 
 


