
Stadgar för Gärdsbo-Hällby-Islingby Jaktvårdsförening 

  

Antagna vid föreningssammanträde den 22 mars 2005 

 

 

Undertecknade, ägare av nedan tecknade marker, har med tillämpning av 9 § Lag (1938:274) 

om rätt till jakt, för en tid av tio år räknat från den 1 juli 2005, överenskommit att jakten å 

våra nedan nämnda fastigheter skall för gemensam räkning utövas och vårdas under nedan 

angivna villkor. 

 

§1  

Jaktåret räknas från den 1 juli ena året till den 30 juni året därpå. Stämman beslöt att under 

ovan angivna period skall till varje markägare utgå en ersättning med 20 kronor per hektar 

och år plus lagstiftad mervärdesskatt och med justeringsmöjlighet av hektaravgiften efter fem 

år. 

 

§2 

Beslutsrätten ifråga om de gemensamma jaktintressena tillkommer delägare och 

jaktmedlemmar på hållna jaktstämmor enligt följande;  

 

1. Enbart markägare har rösträtt gällande frågor som rör föreningens geografiska 

struktur; dvs nya markägare som ansluts till föreningen eller markägare som utesluts 

från föreningen. 

2. Enbart markägare har rösträtt gällande frågor som rör val av föreningsfunktionärer. 

3. Enbart markägare har rösträtt gällande frågor som rör inval av ny jaktmedlem i 

föreningen. 

4. Både markägare och ordinarie jaktmedlem har rösträtt gällande frågor som rör allt om 

den praktiska jakten inom föreningen. 

 

Ordinarie jaktstämma hålls årligen före den 1 juni på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Följande ärenden skall då förekomma; 

 

1. Styrelse och revisorernas berättelse för det gångna jaktåret samt fråga om ansvarsfrihet 

för styrelsen. 

2. Val av ledamöter i styrelsen samt suppleanter för dessa, likaledes val av revisorer och 

suppleanter, 2 stycken för tiden till och med nästa ordinarie jaktstämma. 

3. Frågor i övrigt som underställs jaktstämman, antingen av styrelsen, delägarna eller 

jaktmedlem inom området genom skrivelse som kommit styrelsen tillhanda minst 14 

dagar före jaktstämman.  

 

Extra jaktstämma hålls då styrelsen finner sådan av omständigheterna nödgad, eller att extra 

stämma begärts av minst 5 delägare. Kallelse till jaktstämma sker genom annons i lokalpress 

eller annan media minst 8 dagar före jaktstämmans hållande. Såsom jaktstämmans beslut skall 

den mening gälla som erhåller de flesta rösterna, eller vid lika röstetal, den mening som 

biträdes av stämmans ordförande. 

 

 

 

 

 



§3 

Styrelsen skall bestå av 7 ledamöter av vilka en utses till ordförande av stämman, tillika 

ordförande vid extra jaktstämmor. Markägarna utser även en styrelserepresentant. 

Styrelsesuppleanter utses till det antal som stämman bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig då 

minst 4 ledamöter eller suppleanter är representerade. Såsom styrelsens beslut gäller den 

mening som biträdes av de flesta närvarande, eller vid lika röstetal, den menings som biträdes 

av styrelsens ordförande. 

 

 

§4 

Styrelsen ombesörjer huvudsakligen: 

1. Att besluta om åtgärder som bör vidtas för villebrådsstammens bevarande, för vilket 

ändamål styrelsen äger använda de avgifter efter vilka, vad här nedan sägs, inflyta för 

jaktkort och för villebråd som fällts inom jaktområdet även som de skadestånds- och 

vitesbelopp som omförmäles i § 8. 

2. Att ordna erforderlig jaktbevakning. 

3. Att draga försorg om förande av jaktjournal. 

4. Att utlämna jaktkort som av årsstämman bestämts. 

5. Att besluta om indragning av jaktkort. 

 

§5 

Styrelsen skall vid utövande av sin befattning kraftigt vårda om en rationell jaktvård inom 

området, rätta sig till föreskrifterna i denna överenskommelse samt även de närmare 

bestämmelser jaktstämman må meddela. 

 

§6 

Revisorerna skall till antalet vara 2 och med en revisorssuppleant, och skall alltid äga tillång 

till styrelsens protokoll och räkenskaper som erfordras för att rätt kunna utföra sitt uppdrag. 

 

§7 

I övrigt skall gälla: 

1. Jakt inom det gemensamma området får ej utövas av annan än den som innehar giltigt 

jaktkort. 

2. Jaktkort berättigar till utövning av jakt under det jaktår det utfärdats å hela det 

gemensamma området, eller som jaktstämman bestämmer. 

3. Styrelsen bestämmer före början av varje jaktår det högsta antal kort som under året 

må utlämnas, varvid hänsyn i först hand skall tagas till den beskattning av nyttigt 

villebråd stammen kan tåla. 

4. Delägare äga företrädesrätt till erhållande av jaktkort, delägare som själva ej utövar 

jakt kan överlåta sin ovan angivna företrädesrätt åt medlem i sin familj.  

5. Jaktkort skall alltid därest det skall kunna såsom legitimationshandling åberopas, 

medföras vid utövning av jakt inom området samt skall vid påfordran uppvisas för 

bevakare, styrelsemedlem eller delägare. 

6. Utövas av jaktkortsinnehavare jakt på sätt som innebär fara för stammen inom 

området av något villebråd, eller bryter jaktkortsinnehavaren mot bestämmelserna i 

denna överenskommelse eller mot de föreskrifter angående jaktens utövning, 

jaktstämman eller styrelsen utfärdat, eller som finns intagna i jaktkortet, äger styrelsen 

rätt att återta jaktkortet och må det ankomma på styrelsen att för högst två utöver det 

löpande jaktåret, avstänga den felande från rätten att utfå jaktkort. 



7. Innehavare av jaktkort vare pliktig att efter jaktsäsongens slut eller senast den 31 mars, 

under det jaktår som kortet avser, till styrelsen avlämna rapport på heder och samvete 

å det antal villebråd han under året fällt av varje slag. 

8. Delägare skall vara pliktiga tåla att deras brukningsdelar av styrelsen vidtages de 

anordningar som erfordras för vidmakthållande och förökande av stammen av 

matnyttigt villebråd inom området och må ej hindra av styrelsen tillsatt jaktvårdare 

eller bevakare att beträda deras område. 

9. Delägare ger i uppdrag, var och en på sitt område, åt styrelsen att själva eller genom 

ombud beivra jaktöverträdelser inom det gemensamma området, så och att i övrigt 

utföra deras målsägares talan i dylika mål, gällande denna överenskommelse såsom en 

under överenskommelsens giltighetstid fullmakt i berörda avseende. 

 

 

§8 

Överträder jaktkortsinnehavare någon av föreskrifterna i denna överenskommelse eller å 

jaktkort i vad det avses utövning av jakt inom området och är inite överträdelsen straffbar 

enigt allmän författning, är den skyldige pliktad att till styrelsen inbetala utöver skälig 

ersättning för skadan, ett vitesbelopp enligt styrelsens bestämmande. Dock ej över 2 500 

kronor. 

 

§9 

Om inte överenskommelse angående vissa marker kunnat träffas utan laga jaktvårdsområde, 

finns som ett alternativ att beslut härom fastställs utav länsstyrelsen tillsatt förrättningsman. 

Om så sker skall styrelsen vid behov kalla på extra sammanträde med samtliga delägare för att 

dryfta frågan. 

 

Att förestående stadgar blivit vid sammanträde med medlemmar i Gärdsbo-Hällby-Islingby 

Jaktvårdsförening antagna intygar dess styrelse: 

 

Västerfärnebo 2005-03-22 

 

 

 

 


