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SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS STÅNDPUNKTER OM FÄLTVILT OCH
FÄLTVILTSFÖRVALTNING
Svenska Jägareförbundets övergripande målsättning för fältvilt är att verka för livskraftiga bestånd av
fältvilt. Fältviltsförvaltningen skall vara baserad på erfarenhet, forskning och engagemang och bidra till
att bevara, återskapa samt förbättra värdefulla biotoper för fältviltet. Förvaltningen skall vara långsiktig
och bedrivas främjande för den biologiska mångfalden och landskapet som helhet samt skapa
förutsättningar för hundträning och en hållbar jakt.
Traditionellt har fältvilt begränsats till att omfatta fälthare, vildkanin, fasan och rapphöna. Förbundet
arbetar dock mycket bredare enligt visionen:
Jaktbart småvilt som i huvudsak lever i jordbrukslandskap och gynnas av aktiva viltvårdsåtgärder som
leder till hållbar jakt och ökad biologisk mångfald då åtgärderna även gynnar andra djur, fåglar och
växter. Sådana viltvårdsåtgärder inkluderar uppfödning och utsättning av fågel, anläggande och
bibehållande av biotoper och våtmarker samt predatorkontroll.
Svenska Jägareförbundets arbete med fältviltsförvaltning har som mål att:
Skapa biologisk mångfald i jordbrukslandskapet genom en medveten och aktiv fältviltsförvaltning
Arbeta för ökade arealer i landskapet som gynnar fältviltet och som kan bidra till minskade skador
på jordbruksgrödor
- Jakt efter fältvilt kan vara en betydande näringsverksamhet som bidrar till en levande landsbygd
- Aktiv fältviltsförvaltning bidrar till ökad kunskap om möjligheter och värdet av biotopfrämjande
insatser i det moderna jordbrukslandskapet och att det är förenligt med gällande jordbrukspolitik
och växtodling
- Viltkött från fältvilt är ett klimatssmart livsmedel och skall hanteras som en förstklassig råvara
- Uppfödning och utsättning av vildfågel kan förstärka vilda populationer samt återinföra arter i
marker där de tidigare förekommit naturligt
- Tydligt ta ställning för att bibehålla jägarnas möjligheter att på ett ansvarsfullt sätt sätta ut fågel
- Verka för ett okomplicerat regelverk beträffande uppfödning och utsättning av fågel, med fokus på
god etik samt hög kompetens
- Utsättning av vildfågel skall endast ske om det finns goda möjligheter för dessa att anpassa sig till
ett liv i det vilda och tillgodose sitt behov av föda, vatten och skydd
- Svenska Jägareförbundets etablerade demonstrationsgårdar skall fungera som inspiration och
rådgivning för biotopförbättrande insatser för markägare, jägare, jordbrukare samt andra berörda
intressenter.
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Svenska Jägareförbundets jaktetiska riktlinjer
1.
2.
3.
4.
5.

Vi respekterar viltet, naturen och samhället
Vi vårdar en naturresurs på ett hållbart sätt
Vi vårdar jaktens namn och rykte
Vi söker och förmedlar kunskap
Vi är noga med säkerheten
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