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Kf § 75

99.0462/434

Regler för utarrendering av jakträtt
Kommunfullmäktige har 1980-11-28 fastställt regler för utarrendering av jakträtter
på kommunens fastigheter. Tekniska utskottet har kommunstyrelsens uppdrag att
lämna förslag till reviderade regler för utarrenderingen av jakträtterna
Från tekniska avdelningen föreligger följande förslag till regler:
Förslag till reviderade regler

Gällande regler enligt Kf beslut 1980-11-28

1 Kommunens jakträtter utarrenderas till Kommunens jakträtter utarrenderas till jägare
jägare, vilken saknar annan jakträtt,
inom kommunen som saknar annan jakträtt.
enligt följande prioritering:
a. Person permanent boende inom
kommunen.
b. Person boende i grannkommuner då
avståndet till jaktmarken är litet.
c. Person från övriga landet.
d. Övriga.
2 Person, som arrenderar jakträtt av
kommunen, men avflyttar från kommunen, får behålla jakträtten.

Finns ej.

3 Lediga och nytillkomna jakträtter utan- Någon utannonsering skall ej ske av jaktnonseras offentligt.
rätter.
4 Arrendepriserna hålles på en rimlig
nivå, så att arrendepriserna inte skall
hindra någon från att delta i jakt samt
att arrendet reduceras med 30 % för
ungdomar till och med 25 års ålder.

Arrendepriserna hålls på en rimlig nivå även
i fortsättningen , så att arrendepriserna inte
skall hindra någon från att delta i jakt.

5 Älg- och småviltsjakt utarrenderas ej
var för sig.

Älg- och småviltsjakt utarrenderas ej var för
sig utom i de fall då speciell framställning
därom görs från jaktarrendatorn
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6 Rösträtt skall åtfölja arrende vad gäller
deltagande i ordinarie jaktstämma, men
ej vid jaktstämma, där ombildande av
jaktvårdsområde och andra markfrågor
behandlas.

Rösträtt skall åtfölja arrende vad gäller deltagande i ordinarie jaktstämma, men ej vid
jaktstämma, där ombildande av jaktvårdsområde och andra markfrågor behandlas.

7 Arrendetiden skall löpa på ett år men
att arrendekontrakt skall formuleras så,
att det automatiskt förlänges med ett år
om ingendera parten uppsäger detsamma till avtalstidens slut. Med avtalstid
avses tiden 1/7-30/6.

Arrendetiden skall löpa på ett år men att arrendekontrakt skall formuleras så, att det
automatiskt förlänges med ett år om ingendera parten uppsäger detsamma till avtalstidens
slut.

8 Hel jakträtt delas ej upp på flera arrendatorer.

Finns ej.

Beredande organ
2000-03-28 § 70
2000-05-09 § 119

Tekniska utskottet
Kommunstyrelsen
Yrkanden

Thony Liljemark (v) yrkar ändringar på följande punkter:
1. Nuvarande regel skall gälla.
2. Person, som arrenderar jakträtt av kommunen får ej behålla jakträtten vid avflyttning från kommunen.
5. Älg- och småviltsjakt utarrenderas var för sig.
Birgitta Halvarsson (s): bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de två yrkanden mot varandra och finner att Birgitta Halvarssons yrkande antas.
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Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:


Ja-röst för bifall till Birgitta Halvarssons m fls förslag.



Nej-röst för bifall till Thony Liljemarks m fls förslag.

Omröstningsresultat
32 ja-röster för Birgitta Halvarssons m fls förslag.
9 nej-röster för Thony Liljemarks m fls förslag.
Ja-röster lämnades av:
Birgitta Halvarsson, Eva-Lena Gustavsson, Lennart Olsson, Carina Nordqvist,
Jerry Persson, Aina Olsson, Kjell-Arne Andersson, Yvonne Broberg, Maj-Britt
Karlsson, Uno Johansson, Kerstin Modén, Maria Kälveby, Marianne Ohlsson,
Kenneth Nordström, Ella Andersson, Britta Lodin, Håkan Lindh, AnnKatrin Uppvall, Agneta Amneteg, Annette Zettergren, Mikael Persson, Margareta Tervell,
Nils Nilsson, Inga Larsson, Karl-Erik Boman, Lillemor Ronge, Per-Olov Halvarsson, Per-Erik Marcusson, Alf Larsson, Berith Abrahamsson, Sture Lindqvist och
Sture Larsson.
Nej-röster lämnades av:
Bengt Berg, Karin Wettergren, Thony Liljemark, Tim Philips, Line Holt, Roland
Gustavsson, Marianne Uppvall, Kjell Karlsson och Roger Agné.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige antar Birgitta Halvarssons m fls yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
Följande regler skall fr o m jaktåret 2000/2001 gälla för utarrendering av jakträtter:
1. Kommunens jakträtter utarrenderas till jägare, vilken saknar annan jakträtt,
enligt följande prioritering:
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a. Person permanent boende inom kommunen
b. Person som äger fritidshus i kommunen
c. Person boende i grannkommuner
d. Övriga.
2. Person, som arrenderar jakträtt av kommunen, men avflyttar från kommunen,
får behålla jakträtten.
3. Lediga och nytillkomna jakträtter utannonseras offentligt.
4. Arrendepriserna hålles på en rimlig nivå, så att arrendepriserna inte skall hindra någon från att delta i jakt samt att arrendet reduceras med 30 % för ungdomar till och med 25 års ålder.
5. Älg- och småviltsjakt utarrenderas ej var för sig.
6. Rösträtt skall åtfölja arrende vad gäller deltagande i ordinarie jaktstämma, men
ej vid jaktstämma, där ombildande av jaktvårdsområde och andra markfrågor
behandlas.
7. Arrendetiden skall löpa på ett år men att arrendekontrakt skall formuleras så,
att det automatiskt förlänges med ett år om ingendera parten uppsäger detsamma till avtalstidens slut. Med avtalstid avses tiden 1/7-30/6.
8. Hel jakträtt delas ej upp på flera arrendatorer.
_____
Reservation
Vänsterpartiets och miljöpartiets fullmäktigegrupper reserverar sig mot beslutet till
förmån för Thony Liljemarks förslag.
_____
Utdrag:
Tekniska avdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

