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Samma nträdesdatum 

2016-05-31 

Dnr 2016/731 

Jakträttsavtal för Sala Jägargille och Isätra-Norrbäcks Jaktlag 

INLEDNING 
Nuvarande jakträttsavtal med Sala Jägargille och Isätra-Norrbäcks Jaktlag är 
uppsagda för villkorsändring. Nytt avtal tecknas från och med 2016-07-01. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/101/1, skrivelse från samhällsbyggnadskontoret, plan- och 
utvecklingsenheten 

Markingenjör Anders Dahlberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att nya avtal tecknas med Sala Jägargille och lsätra-Norrbäcks Jaktlag, med ett pris 
av 38 kr/ha/år, inklusive moms, att gälla från och med 2016-07-01. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att nya avtal tecknas med Sala Jägargille och lsätra-Norrbäcks Jaktlag, med ett pris 
av 38 kr/ha/år, inklusive moms, att gälla från och med 2016-07-01. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Bilaga KS 2016/101/1 

m~~~~ 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering- och utveckling 

Avtal om upplåtelse av jakt. 

Nuvarande jakträttsavtal med Sala Jägargille samt Isätra-Norrbäcks jaktlag är 
uppsagda för villkorsändring. 
Nytt avtal tecknas fr.o.m. 2016-07-01. Sala Jägargille betalar idag 28.5:-/ha. 
Isätra Norrbäcks jaktlag betalar 43.5:-/ha idag. 
Det är många faktorer som samverkar för att få fram ett rättvist pris på en 
jakträttsupplåtelse. De stora faktorerna är efterfrågan på jaktmark och 
tillgången på vilt. Var i landet påverkar med högst priser i Skåne och i stora 
drag en successiv minskning desto högre upp i landet jakten bedrivs. 
Närheten till storstäder påverkar med högre priser likaså. 
Enligt uppgifter från LRF Mälardalen så ligger snittpriset för Västmanland 
mellan 25-50 kr. 
Detta stöds också av den prisstatistik på jaktmarker som redovisas på 
hittajakt.se 
När de lägsta och högsta 25% av avtalen är avskalade för Västmanlands 
statistik så ligger fördelningen av priserna mellan 27-49:-/ha. 
Exempel på närliggande områden är Uppsala län 67 :-/ha, Västra Götaland 
123 :-/ha samt Örebro län 84:-/ha och dessa områden har även en inrapporterad 
avskjutning i nivå med Västmanland. 
Dalarna ligger mellan 2-14:-/ha men har också en lägre inrapporterad 
avskjutning. 
Sala jägargille har tillgång till slakteri i Viksberg samt ett torp i Nykolningen. 
Jägargillet står för drift och underhåll av dessa byggnader. I det nya avtalet 
precisseras att dessa byggnader enbart får nyttjas i samband med jakt pga. av 
risk för besittningsskydd. 
Båda jaktklubbarna har också rätt att fritt disponera markområde vi fd. T5 :s 
skjutbana på fastigheten Stadsskogen 2: 1 enligt separat avtal. 
Annat som påverkar är grad av viltvård, utsäde, gödning, krav på eftersök vid 
viltolyckor, viltdrivning vid orienteringstävlingar, störningar av trafik från 
länsvägar o riksväg. MC tävlingar, skidspår, promenadspår mm. 
Isätra-Norrbäcks avtal ligger på fastigheten Isätra 3:10 där stora områden störs 
av avfallshantering och motorfordonsverksamhet. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta: 

Att nya avtal tecknas med Sala Jägargille och Isätra Norrbäcks jaktlag med ett 
pris av 38:-/ha inklusive moms. 

Kommunstyrelsens Förvaltning 
Planering och utvecklingsenheten 

Anders Dahlberg 
Markingenjör 

Ines Wikblom 
Plankordinator 
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D Kommunal fastighet inom jaktområde 

• Jaktförbud 

- Jaktområde 
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