
 

 
 

  

   

   

 

Jakträttsupplåtelse Övrigt vilt inom VVO  

Jaktområde  

Kartbild  

Viltvårdsområde  

Jaktområdet ingår i viltvårdsområde Östra Örträsk, viltvårdområdets totala areal motsvarar ca 
10 900 ha.  

Upplåtelse  

Den del av fastigheten VITTANLIDEN 2:1, VITTANLIDEN 3:1, ÖRTRÄSK 46:20, ÖRTRÄSK 
60:1, SANDSJÖNÄS 1:1 och GODÅKER 1:2 i Lycksele kommun, Västerbottens län som är 
markerad på kartan nedan. Fastighetsägarens innehav i aktuellt viltvårdsområde är 4 500 ha. 
Jaktområdet omfattar en areal om ca 150 ha.  
 
Fastighetsägaren upplåter rätt åt nyttjanderättshavaren att inom jaktområdet jaga på i detta 
avtal angivna villkor. Upplåtelsen är begränsad till jakt efter övrigt vilt (ej älg).  
 
Denna upplåtelse innebär att Nyttjanderättshavaren innehar en (1 st) jakträtt avseende övrigt 
vilt. Mot uppvisande av denna jakträtt kan nyttjanderättshavaren lösa ett jakträttsbevis hos 
aktuellt VVO. Med ett aktuellt jakträttsbevis kan nyttjanderättshavaren jaga övrigt vilt inom VVO 
hela område.  
 
Nyttjanderättshavaren ska följa de, av VVO, fastställda bestämmelser som gäller för 
jaktens utövande.  
 
Denna upplåtelse utgör inget hinder för fastighetsägaren, och den han upplåter rätt därtill, att 
använda jaktområdet för annat ändamål, såsom skogsbruk samt att upplåta andra 
nyttjanderätter till annan inom jaktområdet. Nyttjanderättshavaren är införstådd med att detta för 
honom kan medföra hinder och men i den upplåtna jakten och krav på särskilda 
hänsynstaganden. Nyttjanderättshavaren åtar sig att i tillämpliga delar följa 
Sveaskogkoncernens vid varje tid gällande uppförandekod och miljöpolicy samt riktlinjer för 
viltförvaltning.  

Avtalstid  

Upplåtelsen gäller mellan 2016-07-01–2017-06-30 och upphör att gälla utan uppsägning vid 
avtalstidens utgång. Avlider nyttjanderättshavaren upphör avtalet att gälla.  

Avgift  

Nyttjanderättshavaren ska per jaktår betala en avgift om 800 SEK per vuxen alt. 480 SEK per 
ungdom, inkl moms.  



 

 
 

  

   

   

 

Överlåta/upplåta  

Nyttjanderättshavaren får inte överlåta eller på annat sätt överföra rättigheterna enligt detta 
avtal till annan. Ej heller får nyttjanderättshavaren i sin tur upplåta rättigheterna enligt detta avtal 
till annan såvida ej skriftligt tillstånd lämnas av fastighetsägaren.  

Viltrapportering och viltvård  

Rapportering avseende fällt övrigt vilt ska ske till VVO i enlighet med VVO aktuella 
bestämmelser Det åligger nyttjanderättshavaren att anpassa jakten efter tillgången på vilt. Det 
åligger nyttjanderättshavaren att medverka i aktuella viltinventeringar. Utfodring får ske efter 
samråd med fastighetsägaren. Fastighetsägaren förbehåller sig rätten att begränsa 
utfodringens omfattning. Nyttjanderättshavaren ska vid anfordran lämna information till 
fastighetsägaren om hur viltvården bedrivs.  

Vägar  

Nyttjanderättshavaren får använda de vägar som fastighetsägaren har rätt att nyttja inom 
jaktområdet i den utsträckning som erfordras för upplåtelsen. Detta får dock inte ske under tid 
för tjällossning eller då fastighetsägaren låtit avstänga väg. Fastighetsägaren underhåller 
vägarna enbart för skogsbrukets behov och garanterar inte att vägarna är farbara. 
Nyttjanderättshavaren har inte rätt att stänga av väg utan fastighetsägarens samtycke.  

Skick  

Jakten upplåtes i befintligt skick. 

Ansvar  

Nyttjanderättshavaren ska i alla sammanhang svara för skada som härrör från 
nyttjanderättshavarens verksamhet på jaktområdet. Nyttjanderättshavaren får inte använda 
jaktområdet så att risk för miljöskada uppkommer och ska följa för miljön gällande författningar 
samt domstolars och myndigheters beslut.  

Avtalsbrott  

Om nyttjanderättshavaren bryter mot detta avtal, mot lag eller myndighetsanvisningar, mot god 
sed för jakt eller på annat sätt uppträder uppenbart olämpligt har fastighetsägaren rätt att säga 
upp avtalet med omedelbar verkan. Nyttjanderättshavaren är i sådant fall skyldig att ersätta 
fastighetsägaren dennes skada utan rätt för nyttjanderättshavaren att återfå av honom erlagda 
avgifter.  

Särskilda bestämmelser  

Nyttjanderättshavaren ska ta kontakt med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) 
viltavdelningen angående fallvilt som förmodas vara angripet av sjukdom.  



 

 
 

  

   

   

 

Personuppgifter  

Registrerade personuppgifter kommer att behandlas av Fastighetsägaren, eller i förekommande 
fall av den han har satt i sitt ställe avseende förvaltningen av upplåtelser, i forsknings-, statistik- 
och marknadsföringsändamål såsom direktutskick samt för kundregister och för fullgörandet av 
detta avtal. Nyttjanderättshavaren har rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad 
begäran erhålla besked om vilka personuppgifter bolaget behandlar och att få eventuella 
felaktiga personuppgifter rättade. 


