
          JAKTARRENDEAVTAL 
      Med detta avtal utarrenderar undertecknad 
 
Legogivare___________________________________________________________________________________ 
(Områdets ägare)    adress 

Arrendator___________________________________________________________________________________ 
(reg. förening eller person)   adress 

Vi har avtalat om arrendering av jakträtten, som gäller för jakt på följande lägenheter eller delar av dessa: 
 

kommun by lägenhet/tomt RNr Areal, ha 

     

     

     

 
1. Jaktarrendeavtalet gäller 

A. all slags jakt C. jakt på rovdjur 
B. jakt på hjortdjur D. gäller inte jakt på följande djur ____________________ 

 
2. Avtalet är i kraft  

A. tillsvidare och uppsägningstiden är _____ månader. 
B. _____/ _____ 20_____ - _____/ _____ 20_____. 

 
3. Jakträtten överlåts  

A. utan vederlag 
B. mot årshyra om _____ euro, erläggs årligen senast _____/ _____ . 
C. mot hyra för hela arrendetiden _____ euro, erläggs senast _____/ _____ . 
D. mot övrigt vederlag     Bankförbindelse ________________________________ 

 
4. Överföring av jakträtten 

A. Arrendatorn får överföra jakträtten på tredje person. 
B. Arrendatorn får inte överföra eller arrendera jakträtten vidare. 
C. Om överföring av jakträtten avtalas följande _____________________________________ 
 

5. Om utomståendes rätt att skola hundar och hålla dem okopplade på det arrenderade området besluter 
A. arrendatorn  B. legogivaren  C. någondera parten 
 

6. Ändringar i lägenhetens ägandeförhållanden 
Om ändringar i lägenhetens ägandeförhållanden bör meddelas arrendatorn inom _____ månader efter ändringen.  

 
7. Om legogivarens rätt att jaga på arrendeområdet avtalas följande  

____________________________________________________________________________________________ 
 
8. Allmänna villkor (Det som inte önskas, kan strykas) 
Ifall inte övrigt överenskommits om, har arrendatorn rätt att på arrendeområdet fånga i jaktlagen nämnda icke fredade djur och i 
lagstiftningen om främmande arter nämnda invasiva främmande arter, bevilja tillfälliga jakttillstånd för arrendeområdet och  
tillstånd för jakt på icke fredade djur och ovan nämnda främmande arter samt bedriva viltvårdsverksamhet.  
Arrendatorn har rätt att skola hundar och hålla dem okopplade på det arrenderade området. 
Arrendatorn har rätt att av värdelöst virke uppgöra eld under sådan tid, då det inte föreligger fara för att elden sprids. 
Arrendatorn får på arrendeområdet använda motordrivet fordon för att hämta stora hjortdjur som fällts och för att utföra 
viltvårdsarbeten, på sätt som inte åsamkar jord- och skogsbruket skada. 
 
9. Övriga villkor 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Detta avtal har uppgjorts i två likadana exemplar, ett åt varje part. 
 
Ort och tid _________________________________________  _____/ _____ 20_____. 
 
______________________________________        __________________________________________ 
Legogivare          Arrendator 
 

Bilagor _____ st  
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