


Ett hem för alla jägare
Jägarförbundet är ett hem för know-how om 
finländsk jakt. Vår dörr är öppen för alla jägare, 
alla som är intresserade av jakt och alla som 
uppskattar den finländska jakt- och 
fiskekulturen.

Jägarförbundet erbjuder möjlighet till 
gemensamma aktiviteter, en ny hobby och en 
naturnära livsstil. 

Förbundet erbjuder sina medlemmar kunskap, 
färdigheter och intressebevakning samt 
gemensam verksamhet likasinnade människor 
emellan.
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Medlemmar i Finlands 
Jägarförbund rf, jägarnas frivilliga 
intresseorganisation, är
• 2 728 registrerade jaktföreningar
• 145 319 jägare är medlemmar 

eller personmedlemmar i 
medlemsföreningar.

Jägarförbundet är en av Finlands 
största medborgarorganisationer.



Våra värden styr 
vår 
gemensamma 
verksamhet.

ANSVAR

• Etiska handlingar 

• Säkerhet 

• Kontinuitet

GEMENSKAP 

• Likvärdighet 

• Jämlikhet 

• Gemensamma aktiviteter

EXPERTIS

• Utbildning

• Kompetens

• Samarbete

VÅRD AV JAKTKULTUREN 

• Jaktkunskap

• Finländsk jaktkultur

• Tillgodogörande av viltet
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RESPEKT FÖR NATUREN 

• Hållbar användning

• Naturens mångfald

• Stöd för jakt-, vilt- och naturvården



Medlemsavgiften höjs med tre euro 2023

• Jägarförbundets höstförbundsmöte den 17 november 2022 beslutade om en höjning 
av förbundets medlemsavgift på tre euro till 12,50 euro 2023 för att stärka 
intressebevakningen. Jägarförbundet torde fortfarande ha den billigaste 
medlemsavgiften i Finland. Utöver förbundets medlemsavgift uppbär förbundets 
distrikt medlemsavgift av medlemmarna.

• Förbundets medlemsavgift har redan i åtta års tid varit 9,50 euro.

• Höjningen på tre euro motsvarar ungefär priset på en blyfri älgpatron.

• Under 2022 har förbundet genomfört besparingsåtgärder på över 200 000 euro. 
Inflationen ökar och därmed stiger också Jägarförbundets kostnader. 

• Med en höjning av medlemsavgiften stärker Jägarförbundet den nationella och 
internationella intressebevakningen i anslutning till jakt liksom sin kommunikation. 
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Jämförelse av medlemsavgifter för 
jägarförbunden i Norden och andra samfund 
(€/pers.):
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Intressebevakni
ng är viktigare 
än någonsin

• Jägarförbundets huvuduppgift 
är att främja jakten och bevaka 
den finländska jägarens 
intressen. 

• Jakten står inför förändringar i 
alla avseenden.

• Tonfallet hos jaktmotståndarna 
har blivit allt mer skarpt.

Medlemsantalet ökar 
genomslagskraften och 

resurserna. 

Ditt medlemskap bidrar till att 
bevara jaktmöjligheterna.



Jägarförbundets mål för riksdagsvalet 
2023:
Intressebevakningen är viktig för att främja jakten och möjligheterna 
till jakt. Vi gör det med passion och expertis både i Finland och 
internationellt.
Jägarförbundets mål för riksdagsvalet 2023 är:
1. Jaktens samhälleliga och mänskliga nytta för medborgare 

erkänns
2. Jaktens och jaktföreningarnas verksamhetsförutsättningar tryggas
3. Den stamvårdande jakten på stora rovdjur fortsätter
4. Möjlighet att jaga även i naturskyddsområdena
5. Nationell beslutanderätt används för regleringen av fredade arter
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Medlemsenkät 2/2022: Nöjdhet med 
intressebevakning = 3,4 (0-5)
• ÖKAD JAKTSÄKERHET: Mer än 90 procent är nöjda
• JÄGARFÖRBUNDETS VERKSAMHET I BEKÄMPNINGEN AV AFRIKANSK SVINPEST MED HJÄLP AV 

UTBILDNING OCH RÅDGIVNING: Mycket eller ganska nöjda är 78,7 procent: Mycket eller ganska 
missnöjda är 8,1 procent

• FÖRSVAR AV MÖJLIGHETEN ATT UTFODRA VATTENFÅGLAR: Mycket eller ganska nöjda är 73,6 
procent: Mycket eller ganska missnöjda är 15,4% procent

• PÅVERKANSARBETE GÄLLANDE LAGSTIFTNINGEN OCH ANVISNINGARNA OM 
SKJUTVAPENTILLSTÅND, FÖRVARING OCH TRANSPORT AV SKJUTVAPEN:  Mycket eller ganska nöjda 
är 73,5 procent: Mycket eller ganska missnöjda är 16,7 procent

• TILLÅTELSE AV JAKT PÅ NUVARANDE OCH KOMMANDE NATURSKYDDSOMRÅDEN: Mycket eller 
ganska nöjda är 70,6 procent: Mycket eller ganska missnöjda är 20,2% procent

• FÖRSVAR AV NUVARANDE LICENSERINGSSYSTEM (500 ha) OCH UTFODRING AV VITSVANSHJORT 
Mycket eller ganska nöjda är 69,6 procent: Mycket eller ganska missnöjda är 15,5% procent

• INVERKAN PÅ TOTALFÖRBUDET OCH UPPHÖRANDET AV UNDANTAG TILL DEN SLUTLIGA 
BEGRÄNSNING AV BLYANVÄNDNING: Mycket eller ganska nöjda är 67 procent: Mycket eller ganska 
missnöjda är 26,8% procent

• FRÄMJANDE AV DEN STAMVÅRDANDE JAKTEN PÅ VARG: Mycket eller ganska nöjda är 60,2 procent: 
Mycket eller ganska missnöjda är 35,4 procent

Organisationsenkät 
2022



Riktlinjer för jakt dras upp inom EU
• 80 procent av besluten om jakt fattas inom EU.
• Förbundet samarbetar aktivt med myndigheter och sammanslutningar 

som påverkar jakten både i hemlandet , i Norden och inom EU.
• I Norden är Jägarförbundet medlem i organisationen Nordic Hunters 

Alliance (https://www.en.nordichunters.eu/). Med hjälp av NHA jämför 
vi bl.a. den nordiska jaktlagstiftningen sinsemellan och som block 
driver vi nordiska frågor inom EU.

• I Europa är vi medlem i vår EU-intresseorganisation FACE 
(https://www.face.eu). Face ökar bl.a. sina resurser för 
intressebevakning av stora rovdjur (från skyddade till jaktbara). Just 
nu pågår kampanjen #signforhunting.
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De nordiska jaktorganisationerna vill tillsammans försvara och 
främja den nordiska jakttraditionen. Nordic Hunter 's Alliance
(NHA) representerar 600 000 jägare i Norden. 
• Skjutvapen och ammunition
• Stora rovdjur
• Vård av fågelbestånden
• Djurens hälsa och sjukdomar
• Handel med sälprodukter
• Godtagbar jakt och jaktens framtid
Regionens 7 miljoner jägare representeras i Bryssel på EU-nivå 
av vår intresseorganisation FACE.

Nordiskt och EU-samarbete
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Intressebevakningen i hemlandet är 
kontinuerlig
• Intressebevakning är kontinuerlig påverkan: Riksdagen, ministerierna, EU-parlamentet och 

kommissionen, Finlands viltcentral, polisen, forskningsinstitut, media och andra intressentgrupper
• Riksdagsvalet ordnas i april 2023 > > Bekanta dig med Jägarförbundets mål här 

https://metsastajaliitto.fi/sv/uutiset/riksdagsvalet-2023-jagarforbundets-mal-regeringsprogrammet, förbundet 
påverkar partierna och erbjuder sina medlemmar en valwebbplats för valet av kandidater.

• Naturresursinstitutet / uppskattningar av stammen: Jägarna behöver vetenskaplig intressebevakning 
som Jägarförbundet genomför 

• Det är viktigt att granska bedömningar av stammarna för stora rovdjur, bedömningarnas transparens och 
begriplighet är viktigt. Förbundet förutsätter mer transparenta och motiverade uppskattningar av stammarna. 

• Polisen: Tillståndspolicy för skjutvapen
• Vapentillstånd ska även i fortsättningen beviljas för jakt. 
• Nu finns det regionala skillnader i tillgången till vapentillstånd till exempel i fråga om antalet beviljade tillstånd 

och kaliberbegränsningar.
• Vi för diskussioner med myndigheterna. Anvisningarna för förenhetligande av vapentillstånd har förbättrats, även 

om de inte ännu är tillräckligt bra.
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Stamvårdande jakt på stora rovdjur 
behövs
• Stora rovdjur ska flyttas från bilaga IV (skyddade 

arter) till bilaga V (som ska jagas) i habitatdirektivet, 
men på kort sikt behövs också nationella lösningar 
(på finska): 
https://metsastajaliitto.fi/uutiset/metsastajaliitto-
esittaa-muutoksia-suurpetoja-koskevaan-
metsastyslain-pykalaan

• Enligt högsta förvaltningsdomstolens tolkning är 
beståndsvårdande jakt och förvaltning av arterna 
inte längre en godtagbar och tillräcklig grund för 
stamvårdande jakt på stora rovdjur.

• I slutet av oktober beslöt riksdagen med stor 
majoritet att stödja stamvårdande jakt på varg till 
följd av ett medborgarinitiativ om varg som tagits av 
Förbundet och samarbetsorganisationerna. 
https://metsastajaliitto.fi/sv/uutiset/riksdagen-
rostade-om-medborgarinitiativen-om-jakt-pa-varg

https://metsastajaliitto.fi/sv/finlands-
jagarforbund/en-stark-
opinionsbildare/varg
https://metsastajaliitto.fi/
metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/karhu

(på 



Vargen påverkar 64 procent av jägarna, en 
tredjedel av jakterna påverkas inte av 
vargen

• txt
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Vargenkät 
2022

Cirka 10 procent av 
medlemmarna anser att 
Jägarförbundets 
intressebevakning för 
varg är 
underdimensionerad, 
den andra 10 procent 
ser den som 
överdimensionerad



Stora rovdjur – Lägesbild:
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Blybegränsningar
• Inom Europeiska unionen har man i åratal 

planerat begränsningar för användningen av 
bly.

• Europeiska kommissionen har redan godkänt 
ett förbud mot användning av blyhagel på 
våtmarker. Begränsningen träder i kraft på hela 
EU området den 15 februari 2023.

• I den nyaste EU-propositionen vill man också 
begränsa användningen av kulor, hagel och 
fiskevikter av bly: totalförbud av bly. 
Jägarförbundet motsätter sig detta.

• Blyförbudet medför betydande konsekvenser 
för skjutbaneverksamheten: Banorna skulle 
ställas inför omöjliga investeringar. 
Verksamhetsförutsättningarna för de nuvarande 
skjutbanorna måste tryggas utan stora 
kostnader för att möjliggöra jakt-, idrotts-, 
reservist- och myndighetsverksamhet även i 
fortsättningen.

https://metsastajaliitto.fi/
metsastajaliitto/vahva-

vaikuttaja/ajankohtaista-lyijysta
(på finska)



Vitsvanshjort är en fin viltart
• Jägarnas mål är en kontrollerad hjortstam 

i områden där stammen är tät samt att 
sköta samhällsansvaret.

• Ministeriet har 11/2022 lagt grunden för en 
utredning om vitsvanshjortstammens 
förvaltning

• Jägarförbundets medlemsenkät 12/2022 
berättar att

• Endast genom att bibehålla det 
nuvarande jaktlicenssystemet och 
minimiområdet på 500 hektar kan 
beståndsvård och säker jakt 
säkerställas.

• Jägarna har förbundit sig att minska 
antalet vitsvanshjortar i områden där 
stammen är tät.

• Utfodring av hjortar behövs vid jakt.

https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-
vaikuttaja/valkohantapeura



Rådgivning och 
utbildning i stället för 
utfodringsförbud
Jägarförbundet är liksom ministeriet 
bekymrat över bestånden av de fåtaligaste 
viltsjöfåglarna som minskat, det vill säga 
stjärtand, bläsand, vigg, skedand, årta, 
sothöna och brunand.
Jägarförbundet understöder dock inte 
utfodringsförbud. Utfodringen har också 
många fördelar.
Jakten ska vara hållbar och etiskt 
problemfri. Det är möjligt att ingripa i 
oskäliga bytesmängder med hjälp av 
rådgivning och gemenskap.
Jägarförbundet understöder utarbetandet 
av etiska utfodringsanvisningar.

Jägarförbundet understöder utarbetandet 
av etiska utfodringsanvisningar i stället 
för förbud. Läs mera (på finska):
https://metsastajaliitto.fi/uutiset/metsastaj
aliitto-esittaa-saaliskiintioita-taantuville-
vesilinnuille-ruokintakiellon-sijasta



Jägarförbundets satsningar på 
intressebevakning 2023
Vi ökar påverkan på beslutsfattare, synligheten, lobbyverksamhet. Vi 
satsar bland annat på intressebevakning i följande frågor:

• Stora rovdjur
• Medlemsföreningarna får hjälp i processerna för dispens för stora rovdjur
• Vi vill påverka lagstiftningen genom påverkan på beslutsfattare, så att tillstånden kan 

tas i bruk
• Vi köper in mer juridisk expertis för att lösa frågor som gäller stora rovdjur
• Experthjälp erbjuds i problemsituationer med anknytning till varg

• Bly
• Vi påverkar blybegränsningarna både i hemlandet och på EU-nivå. 
• För att utveckla skjutbaneverksamheten behövs satsningar gällande blyförbudet.
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Jägarförbundets satsningar på 
intressebevakning 2023
• Vitsvanshjort

• Av samhälleliga skäl finns det orsak att minska på områden där 
stammen är tät.

• Förbundet anser att den nuvarande lagstiftningen ska bevaras.
• Förbundet använder resurser för att vårda vitsvanshjortstammen bland 

annat för att bereda etiska utfodringsanvisningar, eftersom man inte vill 
att de nuvarande tillståndsförfarandena ska äventyras.

• Utfodring
• En viktig del av jakten. Överdrifter i dess begränsningar ska undvikas. 
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Jägarförbundets satsningar på 
intressebevakning 2023
• Vapentillstånd

• Standardisering av praxis för vapentillstånd i hela Finland. Jämlik 
behandling av medborgarna och att göra tillståndsprocesserna rimliga.

• Hålla tillståndspriserna skäliga.
• I prejudikat bistår vi sökande av vapentillstånd i rättshandlingar.

• Skjutbanor
• Jägarförbundet deltar i projektet som hjälper skjutbaneoperatörer i 

miljötillståndsärenden.
• Målet är att öka antalet skjutbanor, nu hotar de att minska.
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Utvecklingen av Jägarförbundets medlemsantal 2002–2021
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Ett hem för alla jägare.
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Jägarförbundet är ett hem för know-how om finländsk jakt. Vår dörr 
är öppen för alla jägare, alla som är intresserade av jakt och alla 
som uppskattar den finländska jakt- och fiskekulturen.

Jägarförbundet erbjuder möjlighet till gemensamma aktiviteter, en ny 
hobby och en naturnära livsstil. 
>> webbplatsen jahtimedia.fi/jakt

Jägarförbundet erbjuder sina medlemmar kunskap, färdigheter och 
intressebevakning samt gemensam verksamhet likasinnade 
människor emellan och verkliga medlemsförmåner.


