
 
 
Allmänna jaktregler för medlemmar i Pörtom-Dahlbo Jaktförening r.f. 
Godkända vid sommarmötet 14.8.2016 
 
Till etiskt acceptabel jakt hör följande faser: 
 
Bedriv jakten enligt lagen och på ett hänsynsfullt sätt. Rätt bedriven jakt är ett klokt sätt att nyttja 
naturens resurser.  
 
Ge djuret en chans. Den goda jakten innebär att det alltid finns en chans för djuret att undkomma, 
upptäcka att djurets "listighet" är en stor del av behållningen i jakten. Behandla viltet med respekt 
vad gäller jaktsätt, jaktskott, tillvaratagande och transport. Gör det yttersta för att hitta och ta vara 
på skadskjutet eller skadat vilt. 
 
Avstå från att skjuta. Du behöver inte alltid skjuta, även om djuret i fråga är tillåtet och skottläget 
är bra. Skjut inte om du inte är helt övertygad om att det är rätt djur och/eller att skottet är direkt 
dödande. Det är ditt och ingen annans beslut om du ska skjuta eller inte. 
 
Uppträd med ett tydligt säkerhetsbeteende mot jaktkamrater och allmänheten så att ingen 
behöver känna oro och att andra människor kan känna sig säkra. Var en rejäl jaktkamrat. Skryt inte 
med ditt byte och missunna inte dina jaktkamrater deras byte. Var vänlig och tolerant mot andra 
som rör sig i naturen. Respektera allmänhetens önskemål att utnyttja allemansrätten och att alla 
inte tycker om jakt. Behandla och vårda din hund väl och oklanderligt. Håll naturen ren och lämna 
inte skräp efter dig. Bevaka markägarens intressen och informera honom/henne vid behov även 
om andra frågor och glöm inte att du som jägare representerar hela föreningen. 
 
 
Sörj för att principen för hållbart nyttjande förverkligas. Beskatta viltstammarna med hänsyn till 
jaktmarkens avkastning och vad viltstammarna tål. Som jägare skördar du av det överskott som 
naturen ger men du kan inte bara skörda om du vill fortsätta jaga. Viltet är beroende av sin miljö. 
Det är följaktligen viktigt för oss att vårda det vilda och dess livsmiljö. Till ett aktivt arbete i 
förberedelserna för jakten räknas att alla gör sin del i viltvårdsarbetet, utveckla sin artkännedom 
och skjutskicklighet samt hantera alltid vapnet som om det vore laddat. Förtroendet för jägare 
bygger på att alla jägare uppträder med ansvar och omdöme. De etiska riktlinjerna ska tillämpas i 
varje jaktlig situation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


