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Förvaltningsplan för ripa och skogshöns på Handöls Skifteslags mark. 

 

Förvaltarskap 
Handöl Skifteslags Samfällighetsförening (HSSF) ansvarar för att förvaltningen sker i 
enlighet med föreningens stadgar, samfällighetslagen och jaktlagstiftningen. Mål och regler 
för förvaltningen och eventuella ändringar av dessa antas av årsstämman. 

 

Mål för förvaltningen 

 
1. Förvaltningen ska ske på ett sätt som, så långt som möjligt, säkerställer ett hållbart 

viltbestånd på kort och lång sikt.  
2. Förvaltningen ska bygga på kunskap, insamlad statistik kring jakttryck, beskattning av 

bestånden samt hur bestånden utvecklas. 
3. Förvaltningen ska inte baseras på kommersiella syften 
4. I förvaltningen ska medlemmarnas gemensamma bästa tillgodoses, och varje medlems 

enskilda intressen skall även beaktas i skälig omfattning (§ 19 SFS 1973:1150 ) 
 

 

Regler för förvaltningen 
 

1. Tillåtet antal jägare från varje fastighet är 2 per dag +1 gästjägare. Varje fastighet får 
skjuta maximalt 8 st ripor och 3 st skogsfåglar per dag 

2. Varje fastighet får 2 jakträttsbevis. Före jakten börjar, ska varje jaktdag aktiveras på 
det webbaserade systemet natureit.se som HSSF använder. Här ska även jaktresultat 
rapporteras senast2 dagar efter jakten. Detta för att jaktansvariga ska få tillgång till 
färsk statistik.  

3. Jakträttsbeviset, tillsammans med lagfart skall följa med jägaren under jakten och 
visas upp på begäran av jakttillsyningsman eller fastighetsägare.  

4. Två första veckorna i augusti ska jakttillsyningsmän vara ute dagligen och kontrollera 
jakten. Därefter minst en gång i veckan. 

5. Årsstämman utser en arbetsgrupp, bestående av 3 medlemmar, som ska övervaka 
förvaltningen. Arbetsgruppen observerar och analyserar jakttryck, avskjutning, 
rapportering m.m., och är ansvarig för inventering- och viltvård. Arbetsgruppen 
rapporterar till styrelsen.  

6. Styrelsen rapporterar statistik m.m. till årsstämman. Årsstämman beslutar om nya 
eventuella regleringsåtgärder baserat på detta. Årsstämman får även bemyndiga 
styrelsen att besluta om skärpta regleringsåtgärder i själva jaktsäsongen om 
utvecklingen motiverar detta.  
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Utarrendering av jakt 

 
Enligt de mål som är fastställda, ska förvaltningen inte baseras på kommersiella syften. 
Tillgången på småviltjakt har stor signifikans och värde för fastighetsägare som jagar småvilt 
för eget bruk, och marken skall därför inte arrenderas ut kommersiellt till externa aktörer utan 
att alla fastighetsägare är överens om detta. 
 
 
 

 


	Förvaltningsplan för ripa och skogshöns på Handöls Skifteslags mark.
	Förvaltarskap
	Mål för förvaltningen
	Regler för förvaltningen
	Utarrendering av jakt


