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Fastigheter som ingår i VVO
Fastighet med mer än 4 ha
Skall automatiskt ingå i VVO om marken ansluter till övrig mark i VVO och inga andra hinder föreligger för jakt.
Fastighet med 2 – 4 ha
Skall ingå i VVO om den ansluter till övrig mark i VVO och huvuddelen är jaktbar mark och inga andra hinder
föreligger för jakt.
Fastighet med 1 - 2 ha
Skall ingå i VVO om marken ej utgör tomtmark, ansluter till övrig mark i VVO, är jaktbar mark och inga andra
hinder föreligger för jakt.

Disposition av jakträtten.
1. Varje fastighetsägare har en jakträtt, en för älg och en för småvilt, för varje påbörjad 150 ha.
Fastighetsägaren kan, om han själv inte utnyttjar rätten, genom Överlåtelse, överlåta den jakträtten till
maka/make, föräldrar, syskon, barn, barnbarn och deras makar (samboende) eller fast anställd. Sådan
överlåtelse benämns även som ”utnyttjande av egen del”. Detta skall anmälas till styrelsen. Vid
överlåtelse skall på jakträttsbeviset antecknas namnet på den till vilket beviset överlåtits samt den tid
överlåtelsen omfattar. Överlåtelsen är inte giltig utan sådan anteckning och skall vara undertecknad av
fastighetsägaren
2. Fastighetsägaren kan, om han själv inte utnyttjar rätten, genom Upplåtelse, upplåta jakträtten till annan
person. Den upplåtelsen skall godkännas av jaktstämman, s.k. Privat arrende.

Jaga kan alltså en person som är:
a.
b.
c.
d.

Fastighetsägare eller likställs med vad som anges under punkt 1.
Privat arrendator, med minst 150 ha, se punkt 2 ovan
Invald arrendator, se nedan
Jaktgäst på småvilt
En småviltjägare kan få ha två jaktgäster med under obegränsat antal jaktdagar. Av jaktgästen skjutna
djur, skall rapporteras på ”jaktvärdens” skottlista. Vid speciella tillfällen, typ ”jägarcirklar med gästjägare”
kan styrelsen bevilja att flera gäster tillåts.
e. Jaktgäst på älg
En ordinarie älgjägare (värd) kan inbjuda en jaktgäst att deltaga i ordinarie lagjakt när någon annan i
laget ej deltar. Jaktgästen betalar endast ett ”Gästdagkort för älg” och erhåller ingen köttlott. Jaktvärden
är ansvarig för att ledsaga och informera Jaktgästen om regler och anvisningar för jakten.
f. Ungdomsjägare på älg.
Ungdomar upp till 25 år boende inom VVO eller med annan anknytning till orten och inte innehar jakträtt
på annan plats kan delta i älgjakten som jaktgäst men där ingen markarrendeavgift behöver betalas och
ingen tilldelning av jaktbyte sker, i övrigt lika andra jägare. Dock i max 2 år och max 3 st per jaktlag.

Invald arrendator
Person kan vid jaktstämma bli antagen som s.k. Invald arrendator i mån av tillgång av mark i den s.k. potten.
Ansökan inges till styrelsen.
Följande villkor skall uppfyllas:
- Arrendatorn skall vara boende och skriven inom g:a Arbrå Socken eller ha släktskap, enligt definitionen
vid ”Överlåtelse” till fastighetsägare och inte inneha jakträtt på annan plats. Dock skall boende inom
VVO prioriteras.
- Om ”Invald arrendator” ej utnyttjar sin jakträtt på 2 år, skall uteslutning ske.
- Om ”Invald arrendator” flyttar ut ur g:a Arbrå Socken, skall uteslutning ske efter 2 år.
Fastighetsägare, som genom generationsskifte, överlåter fastigheten inom familjen, skall automatiskt erbjudas
en plats som invald arrendator.
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Avtal med VVO
Fastighetsägaren kan genom en ”Överlåtelse”, överlåta jakträtten till VVO. Ägaren, eller de som likställs i punkt
1 enligt ovan, kan ändå utnyttja den jakträtten som ”egen del”. Areal som överlåts till VVO, tillföres den s.k.
potten. För fastighetsägare med mindre än 150 ha kan, för att erhålla fullt jaktbyte vid älgjakt, arrendera
resterande av VVO från potten, upp till 150 ha.
Om fastighetsägaren väljer att inte teckna Överlåtelseavtal med VVO och själv inte utnyttjar jakträtten, kan han
upplåta jakträtten till en ”Privata arrendator” genom ett Upplåtelseavtal. Se punkt 2 ovan.

