
ETISKA ANVISNINGAR TILL JÄGARE
om användning av åtel



Finlands viltcentral ger jägarna 
etiska anvisningar om användning 
av åtel. Med hjälp av anvisningarna 
vill man förhindra spridningen av 
djursjukdomar samt förebygga kon-
flikter som orsakas av användning 
av åtel och av stora rovdjur.  

Om animaliska biprodukter och 
produkter framställda av sådana 
regleras i EU:s biproduktsförord-
ning. Målet med biproduktsförord-
ningen är att skydda folkhälsan och 
djurens hälsa. Animaliska biproduk-
ter kan innehålla sjukdomsalstrare, 
som kan förorsaka fara för männis-
kor eller djur. 

De grundläggande  
sakerna i skick 

Skaffa markägarens tillstånd 
för användning av åtel. Jaktar-
rendeavtal ger inte rätt till 
användning av åtel

Anmäl användningen av åtel 
till myndigheterna i enlighet 
med bestämmelserna

Bedriv jakt på små rovdjur som 
besöker åteln. På så vis blir 
området inte ett reservat för 
små rovdjur

Använd inte åtel vid jakt på 
brunbjörn

Placering av åteln
Placera åteln på torr mark, så 
att ingenting från den sprids 
med smältvattnet till omgiv-
ningen

Placera åteln på tillräckligt 
avstånd från bebyggelse, för att 
undvika att stora rovdjur söker 
sig nära bebyggelse på grund 
av åteln

Placera åteln på tillräckligt 
stort avstånd från bebyggelse, 
så att den inte förorsakar  
luktolägenhet för invånarna 

Förebygg skador på husdjur 
förorsakade av stora rovdjur 
genom att vid anläggandet av 
åteln särskilt beakta placering-
en av boskaps- och fårfarmar 

Placera inte åteln i närheten 
av vandringsleder. På så vis 
förebygger du risken för möte 
mellan människor och stora 
rovdjur 

Placera inte åteln i närheten av 
livligt trafikerade vägar. På så 
vis undviks risken för djur-
kollision

Planera platserna för åtel till-
sammans i jaktsällskapet. Med 
ett regionalt täckande nätverk 
för användning av åtel effekti-
veras jakten på små rovdjur
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Placera åteln så att det är tyd-
ligt att den är på eget jakträtts-
område, dvs. inte på gränsen 
till grannområdet, och inte på 
så kallat splittrat område på  
ett annat jaktsällskaps mark

Material som används 
som åtel

Iaktta de restriktioner som 
fastställs i bestämmelserna  
om användningen av döda  
djur som åtel  
Länk

Dimensionera mängden enligt 
åtgång. På så vis uppkommer 
inga avfallsberg

Använd inte döda husdjur  
som åtel

Använd inte kroppar av små 
rovdjur som åtelmaterial. På  
så vis förhindras spridning  
av trikin

Material i vilket djur kan fastna 
eller skada sina tänder får inte 
användas för att binda fast  
eller täcka åteln

Transportera åtelmaterial på 
allmänna vägar så att lasten  
är täckt

Att städa upp  
åtelplatsen

Töm åtelplatsen vid de tid-
punkter som anges i bestäm-
melserna 

Städa åtelplatsen så att det inte 
lämnar något rum för tolkning  
huruvida det finns åtel på  
platsen eller inte

För inte plast eller annat  
material som inte förmultnar 
till åtelplatsen

Att informera om  
användningen av åtel

Informera övriga medlemmar 
i jaktsällskapet om använd-
ningen av åtel 

Meddela myndigheterna om 
stora rovdjur som påträffas 
vid åtelplatsen och beter sig 
avvikande eller är skadade 

Användning av viltkamera vid 
åteln behöver inte meddelas 
genom skyltning
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http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/kuolleet+elaimet/haaskakaytto/
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