Etiska Riktlinjer för jakt - Kalmar län
Etik och moral är två ord med samma syfte, idag används etik för att beskriva
tankar och teori kring vad som är rätt och fel medan moral skildrar hur man
omsätter etiska värderingar i praktiken.
Vi har ett gemensamt ansvar för jakten. De svenska jägarna har idag stor frihet under
ansvar och det är viktigt att vi vårdar det förtroendet väl. Vi har alla ett stort ansvar
för att förvalta det förtroende vi jagar under idag. Vi jägare måste handla på ett etiskt
riktigt sätt – gentemot viltet, hundarna, andra jägare och samhället runtomkring – för
att kunna fortsätta jaga som vi gör idag.
Vi respekterar viltet, naturen och samhället.
Naturen är till för alla och genom att respektera andra blir vi själva respekterade. Det
är lika viktigt för oss att hantera det vilda med kunskap och respekt, som det är att
visa hänsyn till både jaktkamrater och dem som inte jagar.
Vi Vårdar en naturresurs på ett hållbart sätt.
Som jägare ser vi viltet som resurs som ska förvaltas. Jakten förbättras oftast genom
viltvårdsinsatser och en god kunskap om viltstammarna. Sköter vi detta utgör viltet en
långsiktig hållbar naturresurs.
Vi vårdar jaktens namn och rykte.
Jakt förutsätter stöd från det omgivande samhället. För oss jägare är det viktigt att vi
alltid handlar så att jakten och jägarna bevarar sitt goda namn och rykte.
Vi söker och förmedlar kunskap.
Natur och samhälle förändras hela tiden. En viktig uppgift för oss jägare är att lära
nytt och att föra över kunskap om viltet och dess miljö till kommande generationer –
och till samhället i övrigt.
Vi är noga med säkerheten.
Vi vill höja kvalitén på de avlossade skotten genom ökad skytteträning och bättre
insikt om den egna förmågan. Vi är noggranna med vapenhanteringen och kräver högt
säkerhetstänkande under jakt.

Stöd för jaktledaren
•

Släpp inte hundar som jagar tillsammans och hetsar varandra.

•

Observera att jakten huvudsakligen ska gå på egen mark. Vi anger inga
hektartal utan det är jaktledarens ansvar att leda jakten så lagen kan
förväntas uppfyllas.

•

Använd inte hundar som driver klövvilt fort o länge.

•

Planera jakterna så att störningen inte orsakar viltet onödigt lidande.

•

Använd inte bil för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt.
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•

Om vilt har skadats vid jakt, ska de åtgärder som behövs för att djuret ska
kunna spåras upp och avlivas snarast vidtas. Obs 2-timmarsregeln för bland
annat älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin.

•

Tänk på radio-disciplin.

•

Använd inte hundar, som tidigare har bitit i friskt vilt, utan munkorg.

•

Informera jaktlaget om att inte lägga ut bilder, på sociala medier, som kan
uppfattas stötande.

•

Undvik placering av jakttorn utmed trafikerade vägar.

•

Vid jakt på markområden i anslutning till större eller mer trafikerade väg/ar så
bör jakt med lös hund bedrivas restriktivt. Om så görs, bör det ske under tidig
söndagsmorgon när trafikintensiteten är som lägst.

•

Arbeta för att jaktdeltagarna skall vara väl förberedda med övningsskjutning
mm.

•

Ta hand om nya och oerfarna jaktmedlemmar så att dom får en bra
introduktion i jakten

Stöd för jägaren
•

Säkerställ att du innan jakten har tillgång till en särskilt tränad och utvilad
eftersökshund.

•

Inga hals o huvudskott på friskt vilt.

•

Tänk på säkert kulfång och svårigheter vid mörkerjakt, även vid användningen
av optiska hjälpmedel.

•

Se till att du är väl förberedd innan jakten med övningsskjutning, inskjutet
vapen med rätt ammunition.

•

Avlossa aldrig ett skott där minsta tveksamhet finns, du behöver inte ångra ett
skott som ej är avlossat.

•

Tänk på att behandla viltet efter skottet med stor respekt och att det är
livsmedel som vi hanterar.

•

Beskatta viltstammarna med hänsyn till din jaktmarks avkastning och vad
viltstammarna tål. Locka inte vilt från grannmarker genom omfattande
gränsnära viltåkrar och/eller utfodringsanordningar.

•

Uppträd med ett tydligt säkerhetsbeteende mot jaktkamrater och allmänheten
så att ingen ska behöva känna oro.

•

Jakt vid skymning/ nattetid kräver både träning och ansvar med både vapen
och mörkerhjälpmedel för att minimera risk för felbedömningar, felskjutningar
och skadeskjutningar
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Stöd för hundföraren
•

Vi har inga synpunkter på vilka raser som används. Det är den enskilda
hundens egenskaper tillsammans med jaktledarens planering som är
avgörande för om jaktens bedrivs enligt lag, etiskt och moraliskt tänkande.

•

Rådjursjakt med stövare försvann tack vare jägarnas egna initiativ. Låt oss
göra på samma sätt med de undantag från god etik och gällande lag som sker
idag.

•

Särskild vikt ska läggas vid att hunden ska kunna kallas in. En välutbildad och
kontrollerbar jakthund är en stor tillgång i jakten.

•

Hundförare bör vara observanta och inte överanvända hund/ar, vid jakt i
varmt klimat.

•

Vid minsta tecken på skadad hund så kopplas den och undersök, jaga bara
med friska hundar.

•

Jaga inte samtidigt med hundar som inte kan jaga självständigt.

•

Hundar som jagar så att viltet tröttas ut, ska kopplas innan så sker.

•

Om hundarna går på skott o skall, så bör dom snarast kopplas.

•

Hundar får aldrig bita i friskt vilt.

•

Om hunden biter i vilt, ska hunden omedelbart kopplas. Uppmuntra inte
hunden att bita i djuret när djuret är skjutet.

•

Avliva aldrig ett vilt medan hunden håller fast viltet (Avser inte renodlade
eftersökshundar).

•

Efter jakten när hunden är kopplad, torkas den och undersöks så att den inte
har fått skador från jakten

Jaktlagen § 27
Jakt ska bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så
att människor och egendom inte utsätts fara.

Jaktlagen § 28
Om vilt har skadats vid jakt, ska jägaren snarast vidta de åtgärder som
behövs för att djuret ska kunna spåras upp och avlivas.
Om älg, hjort eller rådjur har skadats vid jakt på ett jaktområde och tar
sig in på ett annat jaktområde, ska jägaren se till att jakträttsinnehavaren
där eller markägaren snarast underrättas.
Om jakträttsinnehavaren eller markägaren endast kan nås med svårighet,
ska Polismyndigheten underrättas i stället.
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