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VILTFÖRVALTNINGSPOLICY 
JÄGARNAS RIKSFÖRBUND - LANDSBYGDENS JÄGARES  
policy för generell viltförvaltning i Sverige. 

 
• Jägarnas Riksförbund arbetar för och anser att jakten och viltvården i landet fullt       

ut skall bedrivas enligt jaktlagens 4 och 27 §. 
 

• Jägarnas Riksförbund arbetar för att allt vilt som en nationell resurs skall förvaltas 
genom jakt, enligt biologiska och vetenskapligt grundade jakttider, på egna eller 
arrenderade marker. 

 
• Jägarnas Riksförbund arbetar för att all viltförvaltning skall ske på lokalt förankrade 

grunder och att hänsyn skall tas till relevant utländsk forskning. 
 

• Jägarnas Riksförbund arbetar för att all forskning och dess resultat kring landets vilt-
stammar skall presenteras och göras lättillgängliga. 

 
• Jägarnas Riksförbund arbetar för en enkel och obyråkratisk jaktadministration med 

lokal förankring. 
 

• Jägarnas Riksförbund arbetar för att en sund och väl förankrad jakt- och viltvårdsetik 
förmedlas till medlemmar och allmänhet. 
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Förklaringstext till viltförvaltningspolicyns punktsatser. 
 

• Jägarnas Riksförbund anser att dessa två paragrafer i jaktlagen väl täcker in allt 
grundläggande vad gäller landets jakt och viltvård. 
I jaktlagens 4 § rörande viltvården står: 
Viltet skall vårdas i syfte att 

- Bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter som 
tillfälligt förekommer naturligt i landet, och 

- främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig 
utveckling av viltstammarna. 

- I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd 
och stöd och att anpassa jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna 
utförs och anpassningen sker svarar markägaren och jakträttsinnehavaren. 

I jaktlagens 27 § rörande jakten står: 
Jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att 
människor och egendom inte utsätts för fara. 

 

• Landets viltförvaltning bygger på att allt vilt är fredat och regeringen beslutar om 
undantagen. Därför skall all viltförvaltning bedrivas enligt opartiskt fastställda 
biologiska och vetenskapligt grundade jakttider. 

 

• Eftersom landet består av varierande biotoper vilket skapar olika förutsättningar för 
viltet och dess förvaltning är det självklart att förvaltningen är lokalt förankrad och i 
framför allt ekonomiska syften skall relevant utländsk forskning nyttjas för att erhålla 
så bra förvaltning som möjligt. 

• Eftersom huvuddelen av landets viltforskning finansieras av landets jägare är det 
självklart att resultaten måste göras lättillgängliga och lättförståliga samt presenteras 
utan partiska tolkningar. 

 

• Jakten och viltvården måste för att skapa trovärdighet och hålla en acceptabel 
ekonomisk nivå omgärdas av en obyråkratisk, lättförstålig och lokalt förankrad 
administration. 

 

• Jägarnas Riksförbunds jakt- och viltvårdsetik vilken i huvudsak grundar sig på 
jaktlagens 4 och 27 § måste tydliggöras, för såväl medlemmar som allmänhet, på 
central, regional och lokal nivå.  

 


