
Tekniken och etiken 

Tekniken går framåt på samtliga områden, inklusive jakten. Kameror kan fästas på 

jakthundar, vapen och jägare och dessa kameror blir allt smidigare och bättre. Resultatet blir 

givetvis att en stor mängd filmer publiceras på en mängd olika sociala medier och ses av 

jägare och ickejägare. Många gånger kan filmerna publiceras omedelbart ute i skogen utan 

någon större eftertanke. Det är naturligtvis roligt att dela med sig av en lyckad jaktdag och för 

det mesta är filmerna trevliga att titta på för de flesta av oss som har jakt och natur som ett 

intresse. Ibland stöter jag dock på material där lite eftertanke före publiceringen hade varit på 

sin plats, allt kanske inte behöver spridas. Det finns många därute som inte uppskattar allt de 

ser, många till och med är jaktmotståndare. Vi jägare ska inte lägga på mer bränsle på den 

brasan. Det är oerhört lätt att publicera bilder och filmer på internet, men i samma stund som 

de publiceras har vi ingen kontroll på hur de sprids. 

För de flesta av oss som jagar är det otänkbart att släppa ut hunden på sök utan att förse den 

med pejl. Alla de avancerade GPS pejlar som finns på marknaden har naturligtvis haft en 

betydande inverkan på jakten. Det är en stor trygghet att veta var hunden är och visst är det så 

att du, många gånger, lär dig en hel del om hur din jaktkamrat fungerar genom att kunna följa 

den i direktsändning. Men som med mycket annat så finns det en del negativa aspekter på 

detta också. Använder vi pejlen på fel sätt så bryter vi mot diverse direktiv och lagar, och att 

använda den fel är lätt hänt. De flesta gånger sker det omedvetet, utan att man tänker sig för. 

Hur lätt är det inte för oss hundförare att ta bilen för att komma lite närmare hunden, och lika 

lätt är det för en passkytt att förflytta sig med bil för att få ett bättre läge.     

Vi har vakande ögon på oss och all denna teknik ställer stora krav på jägarkåren. Rätt använd 

är den en stor hjälp och tillgång för oss, men felanvänd kan den i förlängningen ge oss nya 

förhållningsregler. 

Tänker vi inte till själva finns en risk att det kommer någon annan som gör det åt oss. 
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