Riktlinjer för utarrendering av jakträtt på vissa av landskapets markområden under tiden 1.7.2018 – 30.6.2024 och 1.7.2018 – 30.6.2021.
Lagrum
Landskapets fastighetsverk kan utarrendera eller på annat sätt upplåta jakträtten på områden
som tillhör landskapet (6 § 2 mom. Jaktlag (1985:31) för landskapet Åland, ändrad genom
2005/77).

Arrendeperiod
Jaktarrendeperioden omfattar tiden 1.7.2018 - 30.6.2024 förutom för följande jaktarrendeområden där arrendeperioden är 1.7.2018 - 30.6.2021: Södra Bomarsund (jaktarrendeområde 1),
Prästö (jaktarrendeområde 3) samt Skvalubergen (jaktarrendeområde 4).

Arrendeområden
De aktuella områdena är indelade i två olika kategorier enligt bifogad förteckning:
I.

II.

Områden där jakträtten utarrenderas till högstbjudande. Arrendeområde nr 1-6 har möjlighet till självständig jakt på rådjur. Arrendeområde nr 7, Härdalen, förutsätter anslutning till angränsande jaktområde för att möjliggöra jakt på rådjur.
Områden där jakträtten utarrenderas på basen av lottningsförfarande. Jakt på rådjur
förutsätter att jaktarrendatorn har möjlighet att ansluta arrendeområdet till angränsande
jaktområde för att uppnå erforderlig areal.

I det fall att det under perioden finns ytterligare markområden där jakträtten kan arrenderas ut,
kan Landskapets fastighetsverk besluta om utarrendering efter ansökan och prövning i varje
enskilt fall.

Speciella hänsynstaganden
Jakträtten på fastigheten Pehrsberg RNr 1:2 i Godby, Finström (arrendeområde nr 17) utarrenderas med förbehållet att Frivilliga räddningstjänsten har företräde att bedriva sin verksamhet på ett ca 36 ha stort område söder om huvudväg 2. Frivilliga räddningstjänstens verksamhet hindrar dock inte att jakt kan bedrivas på området efter samråd mellan bägge parter.
Jakträtten på de områden som innefattar åker- eller betesmarker (arrendeområde nr 1, 5, 13,
14, 17, 19, 20 och 21) utarrenderas med förbehållet att jakten sker på ett sådant sätt att det
inte är till förfång för jordbruksmarkens arrendator. Detta innebär bl.a. att man inte placerar
jakttorn eller kör på jordbruksmarkerna utan samtycke från jordbruksmarkens arrendator samt
att grindar hålls stängda på områden med betande djur. Vid bedrivande av jakt på områden
med betande djur bör även samråd ske med jordbruksmarkens arrendator, vilket är särskilt
viktigt vid jakt med hund.

Fördelningsprinciper
Arrendeområdena av kategorierna I-II fördelas enligt följande principer:
I.

Jakträtten utarrenderas genom öppen budgivning bland den/de sökande som accepterat det fastställda minimipriset (se ”Landskapets jaktarrendeområden 2018-24 och
2018-2021) för respektive jaktarrendeområde. Tid och plats för den öppna budgivningen meddelas till den/de sökande som lämnat acceptans för respektive område.
Turordningen för auktioneringen av jaktarrendeområdena följer numreringen för

jaktarrendeområdena i ordningsföljden 1 - 7. Arrendatorn har rätt att bedriva jaktturism
på området om de så önskar, dock under förutsättning att någon av arrendatorerna är
närvarande vid jakten.
Jakträtten utarrenderas genom lottningsförfarande bland de sökande. En och samma
person får dock endast förekomma i en ansökan per arrendeområde. I det fall att
samma person förekommer i olika ansökningar för samma arrendeområde, kommer
samtliga ansökningar där personen ingår att förkastas.
Vid lottningsförfarandet utses en jaktarrendator per arrendeområde, vidare dras minst
en reserv som utses till jaktarrendator i händelse av att den ordinarie jaktarrendatorn
avsäger sig jaktarrendet.
En och samma sökande eller grupp av sökande kan endast erhålla ett område av kategori II. I händelse av att samma sökande eller grupp av sökande erhåller flera områden av kategori II vid lottningen, ges dessa möjligheten att välja vilket område man vill
arrendera.
Arrendatorn har inte rätt att bedriva jaktturism på områden av kategori II.

II.

Arrendepriser
•
•

Områden av kategori I: Högsta anbud enligt öppen budgivning. Priset avser euro/jaktarren deområde och år.
Områden av kategori II: 5,00 euro/hektar och år.

Arrendepriset inkluderar aktuell mervärdesskatt.

Jakträttens omfattning
Jakträtten omfattar de enligt jaktlagen tillåtna arterna, dock inte vårjakt på sjöfågel. Med jaktlagen avses i detta sammanhang den vid varje enskild tidpunkt gällande jaktlagen för landskapet Åland och tillhörande förordningar.
Arrendatorn har rätt att utan särskild ersättning ansluta arrendeområdet till angränsande jaktområde om det krävs för att möjliggöra jakt på hjortdjur, dock under förutsättning att samtycke
finns från angränsande jaktområde.

Arrendekontrakt
Mellan Landskapets fastighetsverk och jaktarrendatorn upprättas ett särskilt jaktarrendekontrakt av vilket närmare villkor för jaktarrendet framgår. Den eller de arrendatorer som omfattas
av kontraktet ansvarar till fullo för att villkoren i kontraktet efterföljs. Det är inte tillåtet att överlåta jakträtten på någon annan. Detta hindrar dock inte jaktarrendatorn att ta med jaktgäster.

Övrigt
Personer som ansöker om jakträtt på landskapets arrendeområden ska vara myndiga, fast
bosatta på Åland och ha ikraftvarande åländskt jaktkort.

