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• Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen (759/2016) 

24 § trädde i kraft 24.5.2018 

– Trots vad som föreskrivs i 1 mom. 10 och 11 punkten får: 

• annanstans än i landskapet Lappland och kommunerna 

Kuusamo och Taivalkoski älg jagas genom vaktjakt på åkrar 

från och med den 1 september till och med dagen före den 

andra lördagen i oktober

• annanstans än i landskapet Lappland dovhjort, kronhjort, 

sikahjort och vitsvanshjort jagas genom vaktjakt från och 

med den 1 september till och med dagen före den sista 

lördagen i september.



Vaktjakt på hjortdjur

• Vaktjakt

– Jakt, där jägaren genom att vakta på en plats jagar de djur som besöker t.ex. en åker eller 

en utfodringsplats. Jakten sker vanligtvis vid gryning och skymning och vanligtvis från ett 

jakttorn eller åkerkanten.

– JL 2 §: Med jakt avses att vilt som lever i fritt tillstånd fångas eller dödas samt att fångsten 

omhändertas av jägaren. Jakt är även att i fångstsyfte locka, söka efter, ringa, vakta på, 

skrämma eller spåra vilt, att använda hund eller något annat för fångst dresserat djur till att 

söka efter, driva eller spåra vilt samt att hålla fångstredskap gillrade på fångstplatsen.

• Motiveringspromemoria till SR:s förordning om ändring av jaktförordningen 
MMM16.8.2016:

– Med vakt skulle här avses jakt i vilken jägaren inte genom aktiva åtgärder med hjälp av 

människors agerande, eller ställande eller drivande hundar, försöker påverka djuren så att 

de förflyttar sig till skjutplatsen.

 Det är förbjudet att driva djur, locka med läten eller motsvarande åtgärder i 

avsikt att få djuren i rörelse samt att använda hundar

- Utfodringsplatser för djur anses vara viltvårdsåtgärder och på dessa platser kan jakt bedrivas
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• Det är förbjudet att använda hund vid vaktjakt. 
– Förbudet kan inte kringgås genom att en hund som används vid jakt på hjortdjur kan skolas.

• Hund kan dock användas vid sök efter ett eventuellt skadat djur. 
– Då är det inte längre fråga om egentlig jakt, utan om i 84 § i JL avsedd behandling av djur i 

hjälplöst tillstånd

• JL 84 § Behandling av djur i hjälplöst tillstånd: 
– Den som påträffar ett djur som avses i denna lag och som är sjukt, skadat eller annars i 

hjälplöst tillstånd skall i mån av möjlighet hjälpa djuret eller försöka underrätta områdets 

ägare, jakträttshavaren eller polisen därom. Är djuret i ett sådant tillstånd att det 

uppenbarligen utsätts för oskäligt lidande om det hålls vid liv, får upphittaren avliva det även 

om han inte har rätt att på området fånga eller döda djuret eller fastän djuret är fredat när det 

påträffas. På avlivat djur tillämpas vad som i detta kapitel stadgas om djur som har träffats 

döda.

• Motiveringspromemoria till SR:s förordning om ändring av jaktförordningen 

MMM16.8.2016:
– Om ett djur ändå skulle skadas vid vaktjakt, skulle en spårande, drivande eller ställande 

hund få användas för att söka och avliva det skadade djuret.
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Vaktjakt på hjortdjur

• Motiveringspromemoria till SR:s förordning om ändring av jaktförordningen 

MMM16.8.2016:

– ”För att förebygga skador på jordbruk förorsakade av hjortdjur skulle 

enligt förslaget jakttiden förlängas så, att älg kunde jagas genom 

vaktjakt från åkrar”

– ”Vaktjakt skulle i fråga om älg begränsas så att den är tillåten endast 

från åkrar”

– ”I fråga om övriga hjortdjur skulle vaktjakt inte begränsas till åkrar, utan 

jakt kunde bedrivas även på andra områden, som t.ex. i skog. Avsikten 

är att effektivera jakt genom vaktjakt t.ex. på områden i närheten av 

livligt trafikerade vägar.”
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”genom vaktjakt från åker”

• Finlands viltcentrals riktlinje:

– Definitionen på en åker är inte noggrannare fastställd i förordningen 

eller i motiveringarna till den. Det är skäl att i frågan iaktta en tolkning 

enligt vilken ovan nämnda jakt kan bedrivas på hurdan åker som helst. 

Således oberoende av odlingsväxt eller om åkern är stödberättigad. 

Även åkrar som ligger i träda och naturvårdsåkrar är således tillåtna, 

liksom även viltåkrar. 

– Motivering: Trots att bakgrunden till förordningen är tanken om att under 

vaktjaktperioden förhindra skador på jordbruket, så är det inte 

nödvändigt att tolka frågan så att det är just odlingsgrödan på åkern i 

fråga som skulle orsakas skada. Till exempel genom vaktjakt på en 

viltåker är det möjligt att förhindra skada på en annan odling. 

Förordningen förutsätter inte heller att man borde påvisa preciserade 

skador.
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Vaktjakt på hjortdjur

• JL 20 §: Jakt skall bedrivas så att människor eller egendom inte 

utsätts för fara eller skadas.

• Motiveringspromemoria till SR:s förordning om ändring av 

jaktförordningen MMM16.8.2016:

– ”Avsikten skulle vara att på markägarens begäran rikta jakten på älgar 

som orsakar skador på jordbruk. I 25 § 2 mom. i jaktlagen föreskrivs att 

utan uttryckligt tillstånd av områdets ägare eller innehavare får ingen 

söka efter vilt på en gårdsplan eller i en trädgård eller i jaktsyfte röra sig 

på odlingar innan grödan är bärgad eller uppsatt. Således skulle 

vaktjakt från en åker i praktiken förutsätta uttryckligt tillstånd av åkerns 

ägare eller innehavare under den tid då skörden ännu inte är bärgad.”

 Man måste be om tillstånd av åkerns ägare eller 

innehavare!
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Fredning av ko med kalv

• I kraft under perioden för vaktjakt!
• JF 25 §: 

– En sådan hona av älg som åtföljs av årsunge är fridlyst från och 

med den 1 september till och med dagen före den andra 

lördagen i oktober.

– En sådan hona av sikahjort, dovhjort, rådjur, mufflon, 

vitsvanshjort och kronhjort som åtföljs av årsunge är fridlyst från 

och med den 1 september.

• Det bör beaktas att en ko, i synnerhet i början av hösten, inte alltid 

tar med sina kalvar till åkern. 
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Säkerhet

• Om en jägare inte är i skydd av en konstruktion eller jagar med 

båge, bör han eller hon använda sådana organge eller orangeröda 

klädesplagg som avses i JF 22 §

• I skymning och gryning ska man skjuta endast då sikten är tillräckligt 

god med tanke på säkerhet och val av byte

• Man ska alltid försäkra sig om en säker skjutsektor. Det 

rekommenderas att man använder jakttorn, eftersom skottet från ett 

jakttorn går snett neråt.

• Jaktledaren ska ge anvisningar även om det förfarande som gäller 

vid vaktjakt

– T.ex. Jaktplatser, anmälning till jaktledaren, allmänna 

säkerhetsanvisningar, val av byte
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Val av byte vid vaktjakt på hjortdjur

• Förutsättningarna för val av byte vid vaktjakt är i allmänhet goda, eftersom 

djuren kan iakttas innan man skjuter

• På de flesta älgförvaltningsområden försöker man minska hondominansen 

inom både älg- och vitsvanshjortstammen. 

• Före (och under) brunstperioden rekommenderas att man huvudsakligen 

fäller ensamma honor, kalvar och ett och ett halvt år gamla hanar som är  

mindre än genomsnittet. Efter brunstperiodens kulmen kan man fälla även 

fullvuxna hanar.

• Motiveringspromemoria till SR:s förordning om ändring av jaktförordningen 

MMM16.8.2016:

– ”Med hjälp av anvisningarna skulle man säkerställa att man under under en 

eventuell sk. vaktjakt från början av september borde undvika jakttryck som 

riktas mot fullvuxna hanar, eftersom i synnerhet de fullvuxna hanarnas roll är 

viktig före brunstperioden och i samband med den, för att möjliggöra ett normalt 

brunstbeteende.”
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