ETISKA REGLER
för jakt på sädgås
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I Finland förekommer två underarter till sädgåsen;
taigasädgåsen (Anser fabalis fabalis) och tundrasädgåsen (Anser fabalis rossicus). Taigasädgåsen
förekommer som häckande hos oss och tundrasädgåsen som häckar huvudsakligen i Ryssland och
förekommer här främst under migrationerna.
Taigasädgåsens stam har enligt uppskattningar minskat. Orsaken till minskningen av taigasädgåsstammen
är sannolikt en för stor dödlighet bland de adulta fåglarna. En återupplivning av stammen kräver jaktbegränsningar. Tundrasädgåsstammen är riklig och
det är därför inte nödvändigt att kraftigt begränsa
jakten på den.
Jakten på sädgås har beträffande jaktmetoderna delats
in i två jaktsätt. På häcknings-områdena sker jakten
på myrområden och små sjöar och infaller i början av
jaktperioden. På södra delen av häckningsområdena
sker jakten senare under höstmigrationen på rastområden.
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Välj ut ditt byte
För att trygga den gynnsamma utvecklingen av sädgåsens
stamutveckling är det viktigt att inrikta jakten på juvenila individer. Under goda omständigheter är det möjligt
att urskilja adulta individer från juvenila i vattnet eller
på land utgående från storleken. Också utgående från
beteendet är det möjligt att fastställa åldern på fåglarna.
De fåglar som aktivt iakttar sin omgivning och bevakar
flockens mat- och viloro är vanligtvis adulta fåglar.
Om det i en jaktsituation finns möjlighet att göra ett val
mellan sädgås och övriga jaktbara gässarter, då jagar man
övriga arter. Om det vid en jaktsituation finns möjlighet
att välja mellan sädgåsens olika underarter, då jagar man
tundrasädgäss.

4

2

Kom ihåg effektivt skjutavstånd
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Skjut inte sädgäss vid utfodringsplatser

Sädgåsen är en stor fågel. Effektivt skjutavstånd med hagelgevär
är 25 meter. På längre avstånd orsakar ett skott med största sannolikhet en skadskjutning. Då man skjuter ska man undvika att
skada övriga fåglar i flocken. Då man skjuter med gevär på flacka
åkerområden är det mycket viktigt att planera säkra skjutsektorer
med beaktande av bakgrunden.

Man har ordnat med spannmålsutfodring åt sädgäss redan under
tiotals år. Utfodringar har ordnats både under vår och höst. Med
hjälp av utfodringen i slutet av sommaren och början av hösten har
fåglarna vant sig vid att äta på samma ställe. Att skjuta en sädgås
vid en utfodringsplats anses inte vara etiskt godtagbart i en situation, där en uppskattad viltarts stam är i regression.
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Följ kvoter och rekommendationer
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Bistå forskningen i informationsinsamling

Till jägarens ansvarsskyldighet hör att hålla mängden
sädgåsbyte på en måttlig nivå samt i enlighet med fastställda kvoter och rekommendationer. Det här poängteras
särskilt beträffande taigasädgåsen.

Man behöver frivilliga inventerare för uppföljning av sädgåsstammen. Delta i stamuppskattningen på det egna jaktområdet. Varje gåsjägares
arbetsinsats är viktig.
Som grund för en lyckad stamförvaltning behöver man mera information om sädgåsbytet än
vad man har för närvarande. Meddela om ditt
gåsbyte i enlighet med viltförvaltningens anvisningar. Genom att delta i provinsamlingar stöder
du för egen del viltforskningens och viltförvaltningens informationsinsamling.
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Använd hund
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Lär dig att artidentifiera

Använd hund till hjälp vid jakt alltid då det är möjligt.
Med hjälp av hunden kan man hitta den skjutna eller
skadskjutna fågeln.

Iaktta gässen också ytterom jakttiden och sträva till att
identifiera olika underarter och adulta samt juvenila fåglar. Taigasädgåsen har orangefärg på näbben på ett mera
utbrett område än vad tundra sädgåsen har.

Taigasädgås

Tundrasädgås
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Skräpa inte ner i naturen
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Lämna inte kvar bulvaner i terrängen

Konstruktioner som används för maskering och
bivackering ska byggas på så sätt, att de inte förfular
landskapet. Allt material som inte hör till naturen
transporteras bort senast då i frågavarande periods
jakt upphört.

Plocka bort bulvanerna efter varje jaktsituation.
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