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 JAKTPOLICY för  

Lunds stifts prästlönetillgångar                            

 

 

Lunds stifts prästlönetillgångar förvaltar ca 9 500 ha produktiv skogsmark och ca 12 200 ha 

jordbruksmark i Skåne och Blekinge.  

 

Det ställs krav på Svenska kyrkan som markägare, framförallt på ett förutseende och 

ansvarsfullt agerande som förvaltare av mark. För många människor är jakten en viktig del i 

tillvaron. Jakten erbjuder naturupplevelser, rekreation och social samvaro på ett sätt som 

alltmer efterfrågas av allmänheten. Jakt är nödvändigt för att vi ska undvika allt för stora 

djurstammar av vissa arter.  

 

Egendomsnämnden skall vid förvaltningen av skogsmark, integrera åtgärder i det traditionella 

skogsbruket, som gynnar livsvillkoren för de vilda djuren.  

 

Jaktens framtid och förtroendet för jägarkåren, bygger på att alla jägare uppträder och agerar 

med ansvar och omdöme. De etiska riktlinjerna ska tillämpas i varje jaktlig situation. Jakt 

skall bedrivas med omdöme där hänsyn tas till naturen och allmänheten, samtidigt som det 

vilda inte utsätts för onödigt lidande.  

 

Målsättningen är att upplåta rätten till jakt på all mark som är lämpad för ändamålet. 

Jakträtten på jordbruksmark ska företrädesvis upplåtas till jordbruksarrendatorn. 

 

Vid upplåtelse skall det eftersträvas att skapa ändamålsenliga jaktområden. Upplåtelsen skall 

ske genom skriftliga avtal och avtalas med fysisk person. Avtalstiden skall vara ettårig. 

Jakträttshavaren är skyldig att uppfylla de i jakträttsavtal uppställda kraven, i annat fall kan 

jakträtten förverkas. 

 

Vid upplåtelse av jakträtt ska hänsyn tas till övriga kringboende, angränsande markägare och 

jakträttshavare, rörlig friluftsliv samt övriga som utnyttjar området av olika orsaker.  

 

Vid tillsättande av en ny jakträttshavare är det väsentligt att finna den bäst lämpade att bedriva 

en god viltförvaltning i samråd med markägarens och övriga lokala intressen. Därmed ska 

beaktas förmåga till samordning av jakt med intilliggande fastigheter, regelbunden tillsyn av 

jaktområdet samt jaktliga referenser. 

 

Ersättningen för upplåtelsen skall anpassas efter förutsättningarna, med hänsyn tagen till 

areal, arrondering, vilttillgång, samt störningsfaktorer som förhindrar en normal jaktutövning. 

 
 


