
 

 PRESSMEDDELANDE NYKARLEBY 17.10.2016 

 

Från St Hubertus och Kalevala till den moderna jaktetiken 

ISBN 978-952-5986-19-8           Cirkapris: 30 euro 256 sidor 

Lorenz Uthardt har en bakgrund som Agrolog, Politices doktor och av republikens president utnämnt Ödemarksråd. Hans 

jaktbakgrund är minst lika fascinerande. Som del av styrande enheter inom lokala och nationella jaktorganisationer blev han 

år 1995 vald till president för kommissionen Wildlife and Environment som ingår i den globala jaktorganisationen (CIC) 

International Counsel for Game and Wildlife Conservation. Han fungerade, åren 1997-2000, som viceordförande i (FACE) 

Federation of Field Sports Association of the EU. Dessa uppdrag har fört honom månatligen till Bryssel och Strasburg under 

sin verksamma tid. År 2009 blev han som en av de två första i Finland dubbad till riddare av St Hubertusorden i Belgien, 

”Les Compagnons De St-Hubert”. 

 

Under begreppet jaktkultur döljer sig en samling av olika etiska uppfattningar som alla på något sätt är sammanbundna i en 

kulturell kontext. I tänkandet kring jakt och hur den utövas finns en uttalad filosofisk dimension. Denna filosofiska 

dimension av jakten är förknippad med olika normer och handlingsmönster, vilka i jaktutövningen är viktiga att följa och 

ställer handlingen och dess rättfärdigande i blickfånget.  

 

Varje jägare torde ha en mer eller mindre klar uppfattning om vilka moraliska regler som rent intuitivt gäller i ett 

jaktsammanhang. Principen om rättvis jakt har också en annan viktig dimension i den jaktliga praxisen. Den skall särskilt 

påminna jägaren om att inte jaga övermodigt och tanklöst utan med etiska värden och djurskyddslagens bestämmelser för 

ögonen. De nya tekniska möjligheterna kan inge den enskilda jägaren känslan av att vara något slags egocentrisk 

övermänniska som har en attityd av övernaturlighet.  

 

Dessa tankar är en del av Pol.dr Lorenz Uthardts nya bok: Från St Hubertus och Kalevala till den moderna jaktetiken. 

Han tar avstamp utgående från de etiska normer som finns i nationaleposet Kalevala, ödemarkskulturen som beskrev 

människan i ett nära förhållande till djuren då jaktmetoderna helt naturligt byggde på respekt för djuren och en naturanpassad 

etik. Uthardt går vidare i sin analys och pekar på sammanhanget till den Europeiska jaktens etikgestalt St. Hubertus, en som 

formade det tänkande vilket styr traditionerna än i dag. Lorenz Uthardt ser utvecklingen, både nationellt och internationellt 

som i ett brytningsskede när det gäller normer och etiska värderingar inom jakten utgående från de nya teknologiska 

innovationerna som snabbt blivit en del av jakten som helhet. Uthardt skriver ” Teknikutvecklingen är till nytta på många 

viktiga områden, men de möjligheter den erbjuder förutsätter trots allt disciplin och ansvar när de tillämpas.” 



 

En mycket intressant, och i många avseenden, nödvändig, bok som Lorenz Uthardt skrivit baserat på ett forskningsprojekt på 

Vasa Universitets filosofiska fakultet. 
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