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Jaktmarker på Nordmaling Hörnsjö  
Inledning Skogssällskapet erbjuder jaktupplåtelser inom Hörnsjö vvo i 

Nordmalings kommun. Området uppgår till ca 6600 ha. Jakt efter främst 
älg, kronhjort rådjur och övrigt småvilt.. Totalt finns två lediga jakträtter. 
Respektive jakträtt upplåts med treårsavtal med sex månaders 
uppsägningstid. Skriftliga anbud senast 19/2 2021. 

Belägenhet Ungefär 4 mil väster om Umeå, se översiktskarta.  

Områden Jaktmarken som jakträtterna är knuten till är samlad i ett skifte på totalt 
cirka 220 ha.  

Beskrivning av 
marken   

Barrskogsdominerad mark i olika åldrar.  

Vvo/Älgskötselområd
e 

Marken ingår i Hörnsjö Vvo på cirka 6600 ha. Viltvårdsområdet tillhör 
Hörneåns älgskötselområde (ÄSO). Kontaktperson för Hörneåns ÄSO är 
Martin Sondell (070-3591899), e-post martin.sondell@knauf.se.  

Tidigare kontaktperson 2013 för Hörnsjö viltvårdsområde är Kent 
Lundström (tel nr 0930-71033), Hörnsjö 251, 914 00, Nordmaling. 

Vilt Främst älg, kronhjort, skogsfågel, hare och övrigt småvilt.  

Visning Intressenter får på egen hand besikta jaktmarken. Vederbörlig hänsyn till 
pågående skog- och lantbruk, boende och eventuell pågående jakt på 
fastigheten skall iakttagas. 

Pris, anbud mm  Jaktmarkerna utbjudes genom skriftligt anbudsförfarande. Prisidén är 30 
kr/ha exkl. moms. Anbud skall vara angivet i svenska kronor exklusive 
moms med fast pris. Skogssällskapet förbehåller sig rätten att föra 
slutförhandling med de anbudsgivare som man bedömer lämnat de mest 
intressanta anbuden. Anbudet avges på bifogad blankett. 
Skogssällskapet kan komma att begära kreditupplysning etc och 
kontrollera referenser på anbudsgivare. 

 

Anbudsdatum Skriftligt anbud skall ha inkommit senast 19/2 2021, till Skogssällskapet 
AB, Att: Anders Ekholm, 756 51 Uppsala.. Anbudet skall vara märkt 
”Anbud Hörnsjö.  Att ert anbud är mottaget bekräftas löpande..  

Tillträde, avtal mm Tillträde 2021-07-01 efter att jakträttsavtal har upprättats och årsavgiften 
har erlagts. Löpande 3-års avtal, 1/7 till 30/6, med 6 månaders 
uppsägningstid före avtalstidens utgång. Möjlighet för tidigare tillträde 
enligt överenskommelse. 
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Anbudsgivare skall inom 5 dagar efter att slutförhandling är genomförd 
vara beredd att teckna jakträttsupplåtelseavtal varför besiktning av 
jaktmarken, sammansättning av eventuellt jaktlag etc. bör vara klart 
innan anbud lämnas.  

Övrigt Vi söker en seriös jakträttsinnehavare som är intresseras av en långsiktig 
viltförvaltning. Där såväl jakten med god jaktetik som viltvårdsåtgärder 
utförs i samråd med markägare m.fl.  

Eventuella torn, foderplatser, jaktkojer etc på jaktmarkerna tillhör 
nuvarande jakträttsinnehavare och ingår inte i en upplåtelsen.       

 Kontaktperson för frågor:  
Anders Ekholm 
018-30 02 13 
anders.ekholm@skogssallskapet.se 

 

                            

 

Skogssällskapet förbehåller sig rätten att ändra i denna beskrivning, dess omfattning, 
villkor etc. i fall det bedöms erforderligt, utan särskilt meddelande.  


