
Jägareförbundet Folkärna Jaktvårdskrets 

 

Utskrivet   17 mars 2015 

Jaktens etik, föreläsning  och diskussion i Korskrogen 2015-03-16. 

Föreläsare: Jaktvårdskonsulent Hans Johansson JFD. 

Ett fyrtiotal jägare hade slutit upp för att lyssna och diskutera, detta viktiga ämne inför jaktens framtid. 

Etik är ett ämne som det svårt att ta på, då det förändras över tid och plats men har som hörnstenar, 

Nytta – Hundanvändning – Folkrörelse viltvård. 

Nyttan är beroende av hög adeptens vilket jakten har i samhället och har ökat över tiden från 70 % 

1970 till 87 % 2013. Eftersom bara 3 % av befolkningen är aktiva jägare skulle resterande 97 % lätt 

kunna stoppa jakten om de inte skulle anse den vara till nytta.  

Hundanvändningen är central och jakten är beroende av goda hundar, för en etiskt riktig 

löshundsjakt, men även vid eftersök som följd av viltolyckor och jakt, långt ifrån alla eftersök är 

skadskjutningar utan beroende på djurets naturliga beteende efter dödande träff. Nödvändighet till 

hundtest i häng bör ges hundar som används vid ökad vildsvinsjakt och eftersök. Anpassade 

hundanvändningstider bör anpassas att bättre följa jakttider. 

Viltvården anser vi viktig för undvikande av skogsskador. Matning måste ske vid risk för direkt svält,  

i förhållande till aktuell populationsstorlek pga svåra väderförhållande. Viltvård är ett område som 

saknar motstycke i många länder, där vi jägare i Sverige lägger ner ca 340 miljoner per år. Viltvården 

hotas av att jakträtter säljs utombys och markägarna i stället tar ut den kostnaden på arrenden. 

Etiken styrs av vårt förhållande till värderingar, normer och lagar och förordningar, värderingar och 

normer som i vissa fall går över lagar och förordningar. Ex. det är inte olagligt jaga rådjur med stövare 

men vi skulle aldrig göra det. Men i vissa fall har samhället olika syn på samma lagar, ingen skulle 

reagera om du skjuter en svårt skadad kråka under icke jakttid, men gör du det samma med en varg 

som haltade, har du laglig rätt, med var beredd på att, under en tid utan vapen, få förklara att den 

verkligen var halt. 

Annat som påverkar förändrad syn på etik är nya viltarter, som t.ex. vildsvin, och även medias bidrag 

till att förmänskliga djur. En allt viktigare uppgift för jägarna är rapportering av avskjutning då denna 

statistik är starka argument vid all diskussion rörande jakt. 

Jakt och etik kom högt i den medlemsundersökning som gjordes 2013 bland SJF medlemmar, efter 

Utbildning och information. SJF stämman 2015 kommer fastslå nya riktlinjer för jakt och etik, ett 

arbete där målet är, inga nya krångliga regler utan ”Frihet under ansvar”. 

Vad tycker vi att Dalarna är de tre viktigaste områdena att arbeta med. 

Sociala medier, information. Fakta redovisning vid felaktiga media redovisningar. Inte bara visa 

bytet, utan mer av att beskriva den sociala delen av jakten. Ex. DD beskriver den 2015-03-17 SJF sätt 

att få fler jägare förstående av predatorjakt, som en tävling enligt USA mönster att skjuta mest djur. 

Löshundsjakten. Kunskapsöverförning, spridning av kunskap och traditioner, anpassning till nya 

arter. 

Viltets lika värde. Kunskapsöverförning, spridning av kunskap och traditioner, anpassning till nya 

arter och förändrad samhällsuppfattning. 
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Att det finns behov även på andra områden kunde tydligt konstateras av diskussionen. 

Förändring av jaktider för att undvika älgjakt i brunst, med fördelar som tidigare födda kalvar och att 

korna hinner betäcka, av en tjur som är ett år äldre, innan de blir skjutna. Värme är faktiskt mer till 

skada för älgen än för hundar, som vi vet inte mår väl i värme, är ytterligare ett starkt skäl att 

senarelägga jakten, och sedan absolut inte jaga fosterbärande älgko i februari. 

Flytta hanteringen av jaktfrågor från Naturvårdsverket till en ny myndighet med jaktkunniga 

tjänstemän. Länsstyrelserna har nu ej personal för att bedöma populationsstorlekar och göra 

kvalitetssäkringar. Detta påverkar möjligeteter till jakt vilket är oetiskt av forskare att använda sig av 

statistik som ej är fakta, utan fakta under rådande omständigheter, vilket man ej tar hänsyn till.  

I övrigt anses att den nerlagda utredningen, med risk för nya petigare jaktlagar, inte är någon katastrof.  

Någon typ av skytte före deltagande i klass 1 jakt, som antal serier på älgbanan och en obligatorisk 

teoridel som för Björnpasset. 

Tekniska hjälpmedel som GPS har redan påverkat sk. Biljakt, som är lagligen förbjuden, jakten skall 

avbrytas vid bilförflyttningar. Under sådan av jaktledaren påbjuden avbryten jakt får skott ej får 

avlossas, jakten återupptas när förflyttningen är gjord. Eftersök undantaget. 

Skadskjutningar minskar med ökat övningsskytte, och justerade personliga avståndskrav för skott, där 

åldersfaktorn är viktiga och något du kan avgöra själv. Huruvida skadskjutningar ökat vid ökad 

vildsvinsjakt är osäkert, men klart är att omdömet då sätts på stora prov. 

Blyfrågan anser vi att riskerna minskat det nya sättet att slakta, där större område runt skottskadan 

kasseras, skall vi minimera blyriskerna, genom en övergång till blyfri ammunition ökar klart 

säkerhetsriskerna. 

Slutligen konstaterades att jaktetikfrågorna viktighet ökar och alla måste hjälpa till, med att alltid 

själva uppträda etiskt, sprida kunskap om etik, och säga till när etiken åsidosätts. 

Åke Berglund 

 


