
Jaga med Holmen



Skog och jakt
Sedan människan tog sitt första steg på jorden har jakt varit en 
naturlig del av livet. Jakten erbjuder många glädjeämnen och na-
turupplevelser. I Sverige har vi starkt förankrade jaktliga traditioner 
som är en del av ett hållbart nyttjande av skogen.

Jakt och skogsbruk ger fan-
tastiska möjligheter att hämta 
råvaror ur naturens skafferi. 
Jakt och viltförvaltning är en 
viktig och naturlig del i  
Holmens skogsskötsel.

Vi vill att klövviltstammar-
na ska vara i balans med 
fodertillgången. På så vis kan 
vi uppnå en hög kvalitet både 
i skogsbruket och i klövvilt-
stammarna. Detta skapar i 
sin tur ett långsiktigt hållbart 
skogsbruk med utrymme för 
djur- och växtliv.

Holmen arbetar aktivt med 
jakt- och viltförvaltning och 
med att stötta och uppmuntra 
jägarna på Holmens marker.

På våra marker ska jakten 
bedrivas av välutbildade 
jägare med gott omdöme som 
samverkar med markägare, 
jaktgrannar och övriga nyttjare 
av marken.



Mål för skog och klövvilt

Det svenska skogsbruket har enats om gemensamma mål för 
skog och klövvilt

Målen innebär följande:

1. Det ska vara möjligt att 
föryngra skogsmarken 
med lämpligt trädslag.

2. Minst sju av tio tallstam-
mar ska vid fem meters 
höjd vara oskadade av 
klövvilt.

3. Rönn, asp, sälg och ek 
ska kunna bli trädbildan-
de där de förekommer 
naturligt.

Holmen anser att antal indi-
vider i klövviltstammarna ska 
styras av fodertillgången och 
skadenivån i skogen. 

En hållbar balans uppnås ge-
nom avskjutning och ett aktivt, 
ståndortsanpassat skogsbruk.

Klövviltet till stor del sin föda 
från tall, björk, rönn, asp, 
sälg, ek, blåbärsris och örter. 
Därmed blir antal oskadade 
tallar och antalet trädbildande 
rönnar, aspar, sälgar och ekar 
viktiga mätfaktorer.

Dessa faktorer följs upp ge-
nom Holmens egna invente-
ringar samt Skogsstyrelsens 
älgbetningsinventering (Äbin).

På www.holmen.com/skog 
kan du läsa mer om Holmens 
och skogsbrukets mål för skog 
och klövvilt.



Upplåtelseformer

Holmen har tre upplåtelseformer för jakt. Här beskrivs jakttillstånd, 
upplåtelse av jakträtt samt viltvårdsområde. Dessutom säljs dag-
kort eller veckojakter i viss omfattning på Holmens marker.

Jakttillstånd
Jakttillstånd är ett personligt 
tillstånd för jakt inom ett tillde-
lat område. Tillståndet finns 
för högviltsjakt, småviltsjakt 
samt alljakt.  Jakten sker inom 
ramarna för Holmens riktlin-
jer samt gällande lagar och 
förordningar.

Som innehavare av jakttill-
stånd samverkar du normalt 
i ett jaktlag. Det är viktigt att 
ni uppnår avskjutningsmålen 
och inte begränsar jaktutöv-
ningen för någon annan. Det 
är Holmen som tillsätter jägare 
och som vid behov kan byta 
ut icke fungerande jaktlag och 
förändra jaktområdesgränser. 
Med jakttillstånd har du inte 
ensamrätt i området. Hol-
men kan till exempel tillsätta 
tillfälliga jägare eller jaktlag. En 
kontinuerlig dialog sker mellan 
jägarna och Holmen.

Upplåtelse av jakträtt
Upplåtelse av jakträtt kan teck-
nas av en eller flera personer 
för ett specifikt område. 

Vid upplåtelse av jakträtt är det 
du som ansvarar för jakten och 
tillsätter jägare inom ramen för 
Holmens riktlinjer samt gällan-
de lagar och förordningar.

Viltvårdsområde
Viltvårdsområde förekommer 
där Holmen har små och 
splittrade marker. I dessa 
områden har Holmen möjlighet 
att tillsätta jägare.

Vid tillsättning av jägarplatser 
på jakttillstånd och viltvårds-
områden tillämpas följande 
turordning:

1. Anställda i Holmen Skog.
2. Övriga Holmenanställda, 

Holmen Skog-pensio-
närer, fast engagerade 
skogsmaskinentrepre-
nörer och deras fast 
anställda som jobbar åt 
Holmen Skog.

3. Återkommande virkesle-
verantörer.

4. Andra samarbetspartners, 
ortsbor samt övriga.



Förväntningar jaktledare och jägare

Alla som jagar på Holmens marker förväntas följa uppsatta mål 
och riktlinjer för jakt- och viltförvaltning. Alla jägare förutsätts följa 
gällande lagar och bedriva jakt med respekt för viltet. Restriktioner 
som hindrar måluppfyllnad får ej förekomma.

Som jaktledare 
• Ansvarar du för att jakten 

bedrivs på ett säkert sätt.
• Tillser du att jaktlaget 

följer Holmens mål och 
riktlinjer.

• Ansvarar du för att rele-
vant information sprids till 
övriga i jaktlaget.

• Tillser du att avskjutnings-
mål uppnås och för en 
kontinuerlig dialog med 
Holmen om måluppfyll-
nad.

• Tillser du att allt skjutet 
vilt rapporteras enligt 
Holmens anvisningar.

• Tar du del av Holmens 
utbildningar.

• Möjliggör du för jägare 
med särskilt intresse för 
småviltsjakt att jaga under 
älgjaktstiden.

• Jaktledare ansvarar för 
kontroll av skjutintyg och 
statligt jaktkort.

Som jägare
• Har du kunskap om Hol-

mens mål samt om skog 
och klövvilt.

• Bedriver du jakt efter gäl-
lande riktlinjer, lagar och 
bestämmelser.

• Medverkar du till att nå 
uppsatta avskjutningsmål.

• Uppträder du på ett res-
pektfullt och trevligt sätt 
mot alla som vistas på 
Holmens marker.

• Årligt skjutprov ska 
avläggas motsvarande 
älgskyttemärke i brons.  
För björnjakt ska årligen 
skjutprov avläggas mot-
svarande Björnpasset. 



Åtling och utfordring

Vid anläggning av björnåtlar, viltåkrar, utfodring eller sådant som 
påverkar skogstillståndet skall samråd ske med Holmen. 

Det är viktigt för oss att känna 
till björnåtlar av arbetsmiljöskäl 
för vår fältpersonal. Följ de rikt-
linjer som respektive Länssty-
relse anger för björnåtlar. 

På Holmens marker är det 
förbud mot utfodring med 
rotfrukter till exempel socker-
betor, potatis, morötter eller 
motsvarande.

Kom ihåg 
Vid adressändring medde-
la jaktledaren som i sin tur 
ansvarar för att ändring sker i 
jaktrapport.se.

Om du vill säga upp ditt per-
sonliga jakttillstånd för högvilt 
eller all jakt, meddela jakt- 

ledaren som i sin tur ansvarar  
för att ändring sker i  
jaktrapport.se. 

Småviltsjägare som vill säga 
upp sitt jakttillstånd kontaktar 
Holmen direkt.



Mer än bara jakt 
Att vara jägare innebär mer än 
bara jakt. Du spelar en viktig 
roll i viltförvaltningen genom att 
utföra inventeringar och annan 
datainsamling.
Genom bland annat betes-
inventering, spillningsinven-
tering och rapportering av 
avskjutningar bidrar du till den 
adaptiva viltförvaltningen.

Samverkan
För att nå de uppsatta målen 
för skog och klövvilt är sam-
verkan viktig.Holmen samver-
kar med andra markägare,  
jägare och deras organisatio-
ner samt myndigheter.

Unga jägare
Holmen välkomnar unga jäg-
are och erbjuder rabatterade 
priser för ungdomar upp till 
25 år.

Utbildning
På Holmens marker ska jak- 
ten bedrivas av välutbildade 
jägare som rekommenderas 
att genomgå en webbaserad 
utbildning på www.skogoch-
klovvilt.se



holmen.com/skog


