
ETISKA REGLER
för jakt på små hjortdjur
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1   Säkerhet
• Fäst uppmärksamheten vid säker vapenhantering. Ladda ditt vapen först vid 

passplatsen och avlägsna patronerna innan du går från passplatsen. Ta även 
loss magasinet från vapnet eller töm magasinet. Då man drar det fällda bytet 
får inte geväret vara på ryggen. Rör inte någon annans vapen utan lov.

• Använd förordningsenlig väl synlig klädsel (undantaget vid jakt som sker i 
skydd av konstruktion och vid jakt med jaktbåge). Använd ljuskälla då du 
avlägsnar dig från passet då skymningen fallit eller det är mörkt, så att even-
tuella passkarlar/-kvinnor lägger märke till dig. 

• Vid drevjakt ha klart för dig själv var grannpassens placering är och med-
dela din egen position till dem genom att vifta med handen eller mössan. 
Om passplatserna byts under drevets gång, är det viktigt, att alla passkar-
lar/-kvinnor har aktuell information om det.

• Jakt på små hjortdjur sker ofta i närheten av bebyggelse. Tänk redan på 
förhand ut de skjutsektorer, i vars riktning du kan skjuta säkert. Försäkra dig 
om att skottet inte orsakar fara för människor, hundar eller egendom och att 
skjutriktningens bakgrund är säker.  

• Planera drevjakten i närheten av livliga trafikleder så, att djuren inte drivs i 
riktning mot vägen. Placera passplatserna tillräckligt långt från vägen och på 
så sätt, att jakten inte orsakar fara för de som använder vägen. 

• Vid bågjakt använd alltid säkerhetssele vid pass i träd. 
• Innan du klättrar upp i torn försäkra dig om konstruktionens säkerhet.
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2   Skjutfärdighet
• Träna skytte både mot stillatående samt rörlig målfigur. Avlossa viltskottet på 

ett sådant avstånd och i en sådan situation, där din egen skjutfärdighet säkert 
räcker till. Då du skjuter använd alltid stöd då det är möjligt.

• Underhåll och skjut in ditt vapen regelbundet.

• Försök inte att skjuta djuret i huvudet eller halsen, undantaget vid ett avliv-
ningsskott. 

• Då man skjuter ett rådjur med hagelgevär är skjutavståndet högst 25 meter. 
Fastställ det avståndet redan på förhand vid din passplats. Skottet riktas mot 
djurets framdel och bog. Lämplig hagelstorlek är 3,5–4,0 mm. 

• Då man skjuter med gevär använd en kultyp som expanderar. 
• Vid vaktjakt är platsen vanligen arrangerad på sådant sätt, att skjutavståndet 

är kort. Ta i beaktande då du skjuter snett uppifrån, att du bör sikta på djuret 
lite högre upp än då du skjuter vågrätt. Även ett kikarsikte monterat på höga 
fästen inverkar likadant vid ett kort skjutavstånd. 

• Lär dig avståndsbedömning eller använd en avståndsmätare. I skymning 
försvåras avståndsbedömningen. På grund av det lönar det sig att på förhand 
mäta avstånden från vaktplatsen till fasta terrängpunkter. Det är bra att ha en 
kom-i-håg lapp om avstånden i vaktkojan. 



4

3   Identifiering 
• Då ett djur närmar sig din passplats, iaktta lugnt situationen och identifiera 

djuret med säkerhet innan du skjuter. Ha inte bråttom och var inte girig 
efter skjuttillfällen. Vid drevjakt kan det från drevområdet även komma 
andra djur än de som drivs, så man ska inte förlita sig på förhandsinforma-
tionen.

• Vid vaktjakt sker skjutningen ofta i skymningen. Det är viktigt att man med 
säkerhet kan identifiera djuret innan skottet avlossas. Använd alltid en 
bra handkikare för att identifiera djuret. Innan man skjuter geten/hinden 
försäkra dig alltid om, att den inte har med sig killingar/kalvar. 

Identifiera djuret med säkerhet innan skottet avlossas.
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4   Respektera bytesdjuret
• Vid drevjakt som sker med hjälp av hund, bör drevets längd övervägas 

så att det är förenligt med omständigheterna. Man ska inte byta till en ny 
hund efter ett trött djur.  

• Om djuret har gått genom isen eller sjunkit så att det inte kan röra sig, 
avbryter man jakten och försöker att hjälpa djuret.  

• Om det fällda djuret fortfarande är vid liv, avliva det med ett avlivningskott 
i nacken genast, då det är möjligt med beaktande av säkerheten.
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• Man får inte spara på varken tid eller kraft, man måste göra sitt yttersta då 
det gäller att hitta ett skadat djur och avliva det. Ta redan i förväg reda på, 
var man får tag i en spårande hund, om en skadskjutning inträffar. Kon-
taminera inte spåren. Man bör ta tidsför-brukningen i beaktande då man 
planerar veckoslutsjakten. Ett skadat djur kan inte lämnas i skogen.                       

• Vid hanteringen av bytet fäst uppmärksamhet vid hygienen och tillvarata-
gandet av skinn. Transportera och hantera bytesdjuret med respekt.  

• Ta hand om slaktavfall på ett lämpligt sätt.



5   Kontakter 
• Förhandla med markägaren och de som jagar på samma område om place-

ringen av utfodringsplatser, vaktkojor och övriga passkonstruktioner.  
Ta odlingar och djurhållning i beaktande då jakten planeras.

• Man kan tillfälligt förmedla information om pågående drevjakt med skyltar 
som placeras bredvid vägen. 

• Meddela markägaren om observationer som är av intresse för hen. 

• Skapa goda kontakter till grannföreningarna. Det är bra för grannfören-
ingar att komma överens om jaktområdenas naturliga och för jaktens del 
vettiga gränser, enligt vilka man arrenderar områden av markägarna. 

• Var vänlig mot andra som rör sig ute på jaktområdet och nyttjar naturen.

• Var en renhårig och rejäl jaktkamrat. Bidra för din egen del till att bygga 
en god kamratanda i gruppen. Följ alltid de anvisningar och bestämmelser 
jaktledaren ger.  

• Utför din egen andel vid byteshantering och inom viltvården.

• Ge hundföraren hjälp med sökning av hunden och fasttagning.

6   Användning av alkohol
• Jaga inte under alkoholpåverkan.

7   Dimensionering av jakten  
• Följ de urvalsrekommendationer som getts angående bytets struktur. 

• Följ med hur jakten framskrider och hur de givna beskattningsrekommen-
dationerna verkställs samt meddela ditt byte i enlighet med anvisningarna.

• Bekanta dig med viltförvaltningens utbildningsmaterial och deltag i utbild-
ningstillfällen. Läs mer: viltinfo.fi
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Utrustning vid vaktjakt 
• ljusstark handkikare 

• kikarsikte på vapnet som lämpar sig  
för skymningsjakt

• inskjutet vapen

• kläder som inte prasslar 


