Avtal angående jourgrupp för vildsvin
Denna handling utgör ett avtal mellan ____________________________________________
(nedan kallad jakträttshavaren)
som är jakträttshavare för vildsvin på fastigheterna __________________________________
___________________________________________________________________________

och _______________________________________________________________________
(nedan kallad jourgruppen)
som är företrädare för den jourgrupp som skall genomföra nedan angivna jakt på vildsvin.

Jakträttshavaren ger jourgruppen i uppdrag att, under de förhållanden som specificeras i
avtalet, utföra jakt på vildsvin, eller om det är mer lämpligt, skrämma vildsvin på anvisad
mark med jordbruksgrödor eller som används vid yrkesmässig trädgårdsodling på
ovanstående fastighet/fastigheter.
I de fall markägaren och jakträttshavaren inte är samma person skall markägaren ge sitt
samtycke. Detta dokumenteras genom markägarens signatur på avtalet (nedan).
Jakträttshavaren skall informera jourgruppen om gränserna för den mark på vilken ovan
angiven jakt på vildsvin får bedrivas, eventuella betande tamdjur i närheten av berörda
områden, eventuell bebyggelse i närheten av berörda områden, eventuell samordning med
andra jägare samt andra förhållanden av betydelse.
Jakträttshavaren ansvarar för att den person/företag som bedriver jordbruket har gett sitt
tillstånd för jourgruppen att placera ut mobila skjuttorn samt vid behov använda fordon för att
forsla ut skjutna vildsvin. Jourgruppen svarar för att grödan inte drabbas av oskälig skada vid
utsättande av mobila skjuttorn respektive utforsling av skjutna vildsvin.

Ovan angivna jakt på vildsvin får enligt detta avtal genomföras av jourgruppen
mellan den _______ / _______ 20___ till och med den _______ / _______ 20___ med
undantag av följande datum: _______ / _______ 20___, _______/ _______ 20___,
_______ / _______ 20___, _______ / _______ 20 ___, _______ / _______ 20___.

Jourgruppen utser de jägare som skall genomföra jakten enligt detta avtal.
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Jourgruppen åtar sig
 att informera jakträttshavaren om vilka jägare som kommer att delta i jakt på
fastigheten/fastigheterna
 att en ansvarig jaktledare finns utsedd vid varje jakttillfälle enligt detta avtal
 att för ändamålet särskilt tränad hund för eftersök finns tillgänglig
 att vid behov genomföra eftersök
 att inte skjuta förande suggor
 att informera jakträttshavaren/markägaren om skjutna vildsvin eller annat av vikt
 att under kvällar/nätter när ljuset inte räcker till för jakt, vid behov försöka skrämma
vildsvin som befinner sig på den anvisade marken
Markägaren/brukaren ansvarar för att vid behov påkalla jourgruppens tjänster.
Fördelning av fällda vildsvin
Kryssa i tillämplig ruta.
 fällda vildsvin tillfaller de jägare som deltagit i jakten på ovanstående fastighet/fastigheter.
 fällda vildsvin tillfaller jakträttshavaren
 annat, nämligen __________________________________________________________
________________________________________________________________________

För ovanstående fastigheter

För jourgruppen

______________________________
Jakträttshavare för vildsvinsjakten

________________________________
Jougruppens företrädare

Jag som markägare, men ej jakträttshavare, ger mitt tillstånd till detta avtal.

______________________________
Markägare
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