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Lesing 2 

JAG-ETIEK 
Opgestel deur Danwilh Ingram 

 
RIGLYNE TOT ETIESE GEDRAG IN DIE JAGVELD: 

 
Etiek bepaal die mate van verantwoordelikheid, waardering en respek waarmee jy teenoor die natuur 

optree en dit benut. Jagtersetiek behoort nie deur reëls of wette bepaal te word nie, want dit behoort 

deel te vorm van jou hele wese. Hoewel die jagter binne die wet moet optree is dit nie noodwendig eties 

nie. Jag moet altyd van wilduitdunning, probleem-dier beheer en wildstropery onderskei word. 

Wilduitdunning en  probleem-dier beheer is wel belangrike take binne die wildsbestuurkonteks, maar die 

metodes is nie altyd eties nie. 

 

‘n Jagter behoort dus sy sport te beoefen binne die perke van etiese jagmetodes wat onder andere 

bepaal: 

 

• Die natuurerfenis asook sy prooi met respek behandel. 

• Die prooi wat gejag word moet altyd ‘n geleentheid tot ontsnapping gebied word. 

• Wild moet nie met ‘n voertuig gejaag of daarvanaf gejag word nie. 

• Wild moet nie opgespoor of aangelok word met elektroniese hulpmiddels nie. 

• Jag slegs tydens natuurlike lig. 

• Geen dier moet in ‘n kamp gejag word waar dit normaalweg nie selfversorgend kan wees nie. 

• Jag binne die bepalings van die wet. 

• Wild mag nie by suipings voorgesit word nie. 

• Bewaar die natuurerfenis vir die nageslag. 

• Jag slegs diere wat benut kan word. 

• Moet nie na ‘n dier in die trop skiet as ‘n tweede dier moontlik getref kan word nie. 

• Vuur slegs ‘n skoot af as jy seker is van jou skootplasing en dat dit nie ‘n gevaar sal inhou vir enige 

mens of dier. 

• Indien daar bloed of ‘n gedeelte van die dier se liggaam is moet jy aanvaar dat jy die bok gekwes 

het . Staak alle jag en spoor die dier so spoedig moontlik op en verlos sy leiding. 

• Ken jou wapen baie goed en sorg dat jy gereeld oefen sodat jy tydens ‘n jag die bok op die mees 

effektiewe wyse kan dood. 

• Jy moet deurentyd poog om jou jagvernuf en kennis van die veld en diere te verbeter. 

• Hanteer enige vuurwapen altyd met respek. 

• Wees hoflik en behulpsaam teenoor medejagters. 

• Jag selektief sodat die voortbestaan van ‘n spesie nie bedreig sal word nie. 

• Moet nie dragtige diere of vroulike diere met afhanklike kleintjies skiet nie. 

• Geen drank tydens die jag nie. M.a.w nie onder die invloed jag nie. 

• Wees altyd fiks sodat jy na ‘n lang loop nog steeds ‘n goeie skoot kan skiet. 

• Kry die nodige toestemmings by die plaaseienaar en respekteer al sy reëls. 

• Wees hoflik teenoor die kamphulp. 

 

NB: EEN ONVERANTWOORDELIKE JAGTER VEROORSAAK MEER SKADE AAN DIE JAGTER SE 

BEELD WAT NA BUITE UITGEDRA WORD, AS TIEN VERANTWOORDELIKE JAGTERS.   


