
ETISKA REGLER

för jägare



Jaktens rötter går tillbaka djupt in i vårt folks tidiga his-
toria. Att slå vakt om vår jaktkulturs gamla och respekte-
rade värden samt våra jaktseder åligger varje jägare. För 
att bygga upp och bibehålla den gemensamma värdegrun-
den för jakten behövs det etiska regler. Syftet med regler-
na är att hjälpa den enskilda jägaren att begrunda värden 
och målsättningar för sitt intresse samt att stärka jaktens 
ställning i samhället. 

De etiska reglerna understryker visandet av respekt för 
viltet, naturen och andra människor samt rättsinnighet. 
Respekterade egenskaper hos jägaren är pålitlighet, an-
svarskänsla, kunnighet och hänsynstagande till andra.

Till etiskt acceptabel jakt hör följande faser:
1. Att söka och finna viltet samt att nå fram till lämp-

ligt skjutavstånd
2. Så smärtfritt dödande av den valda bytesindividen 

som möjligt
3. Respekt för bytet och noggrant nyttjande av det

Om en enda av dessa faser saknas, är det inte mera nöd-
vändigtvis fråga om etiskt acceptabel jakt. Exempelvis na-
turvårdsmässiga mål, skadegrunder eller andra samhälle-
liga krav kan i undantagsfall vara orsak till avvikelse från 
noggrant nyttjande av bytet. Det här kan vara fallet t.ex. 
vid fångst av mink, mårdhund, gråtrut och kråka.
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Främja jaktens goodwill genom ditt 
handlande

Respektera naturen och viltet. 

Slå vakt om jakten som en väsentlig del av den finländska 
kulturen och respektera gamla accepterade jakttraditioner.

Främja en övervägd och lugn jakt. Behandla och vårda din 
hund väl och oklanderligt. Håll naturen ren.

Var en öppen och ärlig förespråkare för jakten och glöm 
inte att du som jägare representerar hela jägarkåren. 

Sörj för att principen för hållbart  
nyttjande förverkligas

Jaga alltid enligt principen för hållbart nyttjande. Delta i 
inventeringarna av viltbestånden, anpassa din jakt till vilt-
ets produktionsförmåga och jaga selektivt och övervägt.

Utför din andel av viltvårdsarbetet och grunda din jakt på 
ett noggrant nyttjande av bytet eller på ett naturvårdande 
mål.

Visa respekt för villebrådet 

Kom ihåg, att alla djurarter och -individer är likvärdiga.

Skjut bara på avstånd som är säkra för dig och bara på vilt 
som du med säkerhet har identifierat.  

Åsamka inte viltet onödigt lidande. Gör ditt yttersta för att 
hitta och ta vara på skadskjutet eller skadat vilt. 

Respektera ditt byte och behandla det med respekt.

Utveckla dina kunskaper och färdigheter  
 
Sträva hela tiden till att lära dig mera om naturen, viltet 
och jakten. 

Utveckla din artkännedom och din skjutskicklighet.
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Sörj för säkerheten

Hantera alltid vapnet som om det vore laddat.

Håll dig på det klara med var andra jägare, människor som 
rör sig i naturen och hunden befinner sig innan du skjuter. 
Skjut bara mot säker bakgrund.

Beakta också bosättning och trafiken då du jagar eller ut-
fodrar viltet.

Sköt om relationerna till markägarna

Underhandla och diskutera med markägaren om jakten 
och viltvårdsåtgärder, som t.ex. placeringen av utfodrings-
platser. 

Bevaka markägarens intressen och informera honom / 
henne vid behov även om andra frågor. Fråga alltid om 
lov om du vill röra dig på odlingar, ägovägar och ingärd-
ade ägor.

Visa hänsyn mot bosättning och andra 
som rör sig i naturen 

Kom ihåg, att du som jägare inte är den enda som nyttjar 
naturen. Var vänlig och tolerant mot andra som rör sig i 
naturen.

Handla i allt på ett sådant sätt, att andra människor kan 
känna sig säkra.

Respektera andra jägare

Respektera andras rätt till jakt.

Var en rejäl jaktkamrat. Skryt inte med ditt byte och miss-
unna inte dina jaktkamrater deras byte.

Samarbeta med jägarna i ditt närområde och var en rejäl 
samarbetspartner.

Uppträd alltid så som du önskar att andra jägare ska upp-
träda mot dig.
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De etiska reglerna hittas i sin helhet  
på internet på sidan www.riista.fi


