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Jeg er fra ei fjellbygd i øvre Telemark og er oppvokst innenfor en jakttradisjon hvor jakten, 

sammen med fiske og bærplukking, utgjorde en sentral del av matauken. Høstingstradisjonene 

har vært en viktig del av hva jeg selv har oppfattet som ”det gode liv”. Gjennom min jobb 

som politikonstabel ved Rjukan politistasjon var jeg i regelmessig kontakt med jegere, 

viltnemnd og fjelloppsynsmenn. På bakgrunn av samtaler med disse, har jeg fått et inntrykk 

av at mye av dagens villreinjakt har et annet utgangspunkt enn høstingstradisjonene jeg er 

kjent med. For mange jegere er det naturopplevelsen og den spenningen som jakten gir, som 

er det vesentlige. I tillegg er det for mange blitt et statussymbol å jakte, fordi jakten (og særlig 

reinsjakten) er vanskelig tilgjengelig for allmennheten. Et annet verdigrunnlag kom altså til 

syne i jakten. 

 

Jakt er en aktivitet med høy risiko – ikke først og fremst for jegeren, men for det dyret han 

skal skyte på. Skadeskyting av dyr skjer hvert år, og disse dyrene går en smertefull død i 

møte. Jeg stiller derfor spørsmål ved jakten legitimitet; kan en jegers spenningssøken 

rettferdiggjøre eller oppveie et skadeskutt dyrs lidelser? Eller kan jegernes ønske om viltkjøtt 

være en legitimerende faktor – selv i dagens overflodssamfunn? 

  

MacIntyres dydsetikk
1
 tar utgangspunkt i at moralsk legitimering kun finnes internt til en eller 

annen bestemt tradisjons normer. Dydene utvikles og finner sin funksjon innenfor avgrensede 

sosiale praksiser – sosiale praksiser er dydenes arena. Jakt tilfredsstiller de krav MacIntyre 

stiller for at en aktivitet skal kunne defineres som en sosial praksis. 

 

MacIntyre definerer dyd på praksisnivået som de egenskaper som setter oss i stand til å 

oppnå interne goder. Og interne goder er de goder som bare kan oppnås gjennom 

praksisdeltakelse. Det skyldes at disse godene bare kan spesifiseres ut fra den angjeldende 

praksis, og at de bare kan identifiseres og anerkjennes ved deltakelse i den aktuelle praksis. 

Derfor kan praksisinterne goder bare oppnås ved å innordne seg praksisens normer, dens 

dyder og dens standarder for prestasjon. I villreinjakt kan interne goder f.eks være 

opplevelsen man har av et perfekt skudd etter en vellykket oppsporing av byttet. Uten dyder 

kan man ikke gjenkjenne de interne goder og heller ikke oppnå dem. Men hva som defineres 

som dyd i en praksis vil avhenge av de prestasjonsstandarder som er satt av tidligere utøvere 

og hvilke normsett som eksisterer på det tidspunkt man blir deltaker i praksisen. Praksisens 

tradisjon er derfor sentral for å forstå dagens utøvelse. 

 

                                                 
1
 I: After Virtue, MacIntyre, 1988. 
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Min problemstilling er derfor: 

 

1) Kan den praksistradisjonen mataukjakten tilhører bidra til utvikling av dyder? og/ eller 

2) Kan den praksistradisjonen sportsjakten tilhører bidra til utvikling av dyder? 

 

Før jeg går nærmere inn på de to tradisjoner, er det var viktig å se på hvilke(n) 

praksistradisjon dagens jegere vedkjenner seg
2
. 

 

DAGENS JEGERE; MOTIVASJON OG MÅL VED 

JAKTUTØVELSEN 

Jakt er i første rekke en aktivitet som utøves av menn: I 2001 var det 10% av den mannlige 

befolkningen som jaktet, mens kun 0,5% av den kvinnelige befolkningen ble registrert som 

jegere. 

 

I 1986 ble det foretatt en jegerundersøkelse i Trondheim på grunnlag av 430 svar
3
. 

Undersøkelsen omhandlet bl.a. motivasjonen for jakt, og de spurte jegerne rangerte 

motivasjonen slik: 

 

 rekreasjon (99%) 

 samvær med jaktvenner (84%) 

 matauk (33%) 

 

Det fremkom stor forskjell mellom hjorteviltjegerne og småviltjegerne når det gjaldt matauk 

som viktig motiv. 27% av hjorteviltjegerne og 4% av småviltjegerne nevnte matauk som 

viktig motiv. 

 

Øystein Vaagan har gjennom en spørreundersøkelse med 430 respondenter forsøkt å kartlegge 

motivene for elgjakt
4
. Det synes å gå et klart skille mellom urbane og rurale elgjegere: De 

rurale elgjegerne verdsatte den høstingsbaserte delen sterkere enn den urbane jegeren, mens 

de urbane elgjegerne verdsatte rekreasjonsdelen av jakten langt høyere enn jaktkameratene fra 

landsbygda. For begge grupper viste det seg at tilhørighet (røtter) til området hadde en 

modifiserende effekt. 

 

Ut fra dette kan vi si at jegernes motivasjon for villreinjakt baserer seg på de to tradisjonene 

som har eksistert innen friluftslivet generelt
5
; den eldste tradisjonen har sine røttet i en 

matauktradisjon forbundet med primærnæringene,og en nyere ”fritids”-tradisjon som innføres 

av byborgerskapet omkring midten av 1800-tallet. I jakten kommer dette altså til uttrykk 

gjennom en mataukjakt-tradisjon og en nyere sportsjaktstradisjon. Det er vanskelig å skille ut 

noen tradisjon som dominerende i dag – mange jegere vil nok ha motiver hentet fra begge. 

Men Øystein Vaagans undersøkelse gir et visst grunnlag for å hevde at jegere i urbane strøk 

nok har røtter i sportsjakten, mens rurale jegere i hovedsak har sine røtter i matauktradisjonen. 

På tross av at dagens jakt har elementer av både matauk og sport i seg, har jeg valgt å 

undersøke idealtyper i praksisen – nemlig den rene mataukjakt og den rene sportsjakt. Dette 

                                                 
2
 Det finnes ingen undersøkelser som kun konsentrerer seg om reinsjakt på Hardangervidda.  Når det gjelder 

motivasjonen for jakt, har jeg valgt å benytte det nærmest relevante tallmateriale, som omhandler storviltjegere. 
3 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen: Jegerundersøkelse i Trondheim, Trondheim, 1987. 
4
 Vaagan,1996. 

5
 For en nærmere utgreiing om frluftlivets røtter, se f.eks Breivik (1978). 
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er gjort for klargjøre likheter, forskjeller og eventuelle konflikter mellom disse to 

praksistyper. 

 

Jeg vil gjennomgå mataukjaktens telos og normsett adskilt fra sportsjaktens telos og normsett. 

Dette for å understreke at de to tradisjonene var adskilte praksiser på tross av likheter i 

utøvelse og geografisk setting. Undersøkelsen av hvilke dyder som kan utvikles ved 

jaktutøvelse vil utføres som en sammenligning av de to tradisjoner. 

 

MATAUKJAKTEN 

Jeg har valgt å konsentrere min beskrivelse av mataukjakten som praksis til tidsrommet fra ca. 

1700 til begynnelsen av 1900-tallet, selv om noe tidligere historie vil bli tatt med for å vise 

mataukjaktens lange tradisjoner
6
.  

 

Mataukjaktens telos 

Mataukjakten hadde som formål å drepe dyret for at det skulle tjene som mat: Dette 

mataukjaktens mål, dets telos. Folkeminneforsker Olav Bø sier det slik om reinsjakten: 

  

Å skrive soge om villreinjakta vil da mykje godt bli å skrive soga om all matjakt….Reinen var 

meir enn halve føda, heiter det så ofte.
7
 

 

Mataukjegerens rolle var altså todelt: Han var medlem av et ”jaktsamfunn” hvor normer og 

retningslinjer, prestasjonsstandarder og idealer ble dannet, men han var også medlem av en 

familie, hvor hans rolle som jeger var å hente hjem byttet. Jegerne hadde kanskje også andre 

motiver for å jakte, f.eks. naturopplevelse, spenning, avveksling fra livet på gården, m.m., 

men dette var ikke mål ved aktiviteten. Jeg vil hevde at dette er et vesentlig trekk ved denne 

jaktutøvelsen, fordi det er mange typer jakt hvor alle variantenes mål er å felle dyret
8
. 

Villreinjakten var, sammen med andre ressurser som fisk og småvilt, basisen i livsgrunnlaget 

og et tilskudd til økonomien for fjellbøndene i middelalderen og helt frem til 1900-tallet.  

 

Jeg mener at mataukjakten hadde et ”overliggende” telos (eller meta-telos) som i min 

undersøkelse av jakten fremtrer som et slags dypere/samfunnsmessig mål ved praksisen. I 

mataukjakten var dette meta-telos at jegeren måtte skaffe mat til familien/ sine nærmeste. 

Villreinkjøttet kunne i verste fall  være forskjellen på liv eller død for de mennesker jegeren 

var ansvarlig for, og derfor hadde jakten en slik sentral plass i fjellbøndenes hverdag. 

 

Mataukjakten innebar ikke, på tross av den nødvendighet som kjennetegnet den, at det var 

tillatt å skyte dyret på en hvilken som helst måte. Det var normer som definerte hva som 

konstituerte jakten som praksis, og avvik fra disse normene anså man som ”stygg jakt” eller 

juks. Det vil derfor være viktig å gå nærmere inn på noen av disse normene som rammet inn 

jaktutøvelsen. 

                                                 
6
 Tidslokaliseringen er ikke tilfeldig valgt: Matauktradisjonen var på sitt historiske høydepunkt både mht. 

deltakelse, og i det at den ble utøvet som en ”ren” praksis, dvs. at det var enkelt å skille den fra andre 

jaktpraksiser, f.eks sportsjakten. I tillegg var det i denne perioden at skytevåpenet ble enerådende som redskap i 

jakten. Jaktmetodene og de utfordringer geværjakt kan by på vil være de samme for sportsjakten, mataukjakten 

og den jakt som drives i dag, og det forenkler en sammenligning av de to tradisjonene. 
7
 Bø, 1960, s.600. 

8
 I renessansen jaktet den europeiske adelen på dyr som ble jaget foran dem mens de satt med sine armbrøster. 

Denne jaktvarianten hadde også som mål å felle dyret, men artet seg som en slags ferdighetstest hvor fellingens 

mål ble å fremvise prestasjon. En slik jaktform krever overskudd både av tid og penger, og kanskje et mer 

distansert forhold til naturen. 
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Mataukjaktens normer og regler 

MacIntyre krever at en praksis må ha en historie og en sosial ramme, dvs. være sosialt 

etablert. Fremveksten av allment aksepterte normer innenfor praksisen er et kjennetegn på at 

aktiviteten er sosialt etablert. Disse normene var også med på å sette standarder for hva som 

var anerkjente dyder innen mataukjakten. 

 

Den kanskje viktigste normen i mataukjakten var den at man ikke skulle skyte mer dyr enn 

man hadde behov for; jakten var til for å skaffe seg føde – ikke til forlystelse. Det innebar 

altså at spennings- eller prestasjonsmotivert jakt ikke ble ansett som virkelig jakt, dette i klar 

motsetning til sportsjakten hvor målet for jakten var spenning og utfordringer. Det finnes 

mange historier om jegere som ikke visste å holde måten; de skjøt ned og drepte rein uten 

tanke for om de klarte å ta med og bruke alt kjøttet eller ikke. Historiene ender alltid med at 

normovertrederen ble straffet for dette, enten ved at jaktlykken forsvant eller at de selv kom ut 

for uhell i fjellet. Normen om måtehold gjaldt imidlertid kun i forhold til matvilt, altså jakt 

som var nødvendig for livsgrunnlaget
9
. 

 

En del andre sentrale normer ser ut til å ha sitt utspring i en slags omtanke/hensyntagen til 

dyret; det var bl.a. en uskreven lov at jegerne aldri måtte skyte på sovende eller hvilende dyr. 

Hvis man kom på skuddhold og dyrene fremdeles lå stille, så måtte man snakke til dem eller 

plystre på dem slik at de fikk tid til å komme seg opp. Olav Bø sier det slik: 

 

… like mykje fortel desse døma om gammal vyrnad for mat til livsens opphelde. Reinen var 

føde, ikkje vanleg skyteskive. I vanskelege periodar, og dei var det mange av i dei distrikta 

som sokna til fjellet, hadde ein både rett og plikt til å ta det ein trong om av Guds gåver. Men 

alt laut gå sømeleg for seg, ein skulle syne respekt for det som levde.
10

 

 

Det fantes også klare regler for hvordan kjøttet skulle deles mellom jegerne når man jaktet 

sammen; for eksempel skulle tungen til reinen gå til den som hadde skutt dyret. 

 

SPORTSJAKTTRADISJONEN
11

 

Mine kilder til hvordan sportsjakten ble utøvet, stammer i første rekke fra utøverne selv: For 

byborgerskapet fra 1850-tallet og frem til tidlig 1900-tall var jakten en del av en 

dannelsesprosess – slik som også friluftslivet for øvrig var det. Et av disse uttrykkene for en 

dannet livsførsel var altså å skrive ned sine opplevelser i naturen
12

.  

 

                                                 
9
 Jakt på ulv og bjørn var også en svært utbredt jaktform blant mataukjegerne, både fordi at disse dyrenes skinn 

hadde relativt stor salgsverdi, men like mye fordi ulv og bjørn ble ansett som skadedyr. De ble ansett som (og 

var nok også ofte) en trussel mot både buskap og mennesker. Denne mentaliteten førte til at bjørn og ulv 

nærmest har vært utryddet i Norge nesten hele 1900-tallet. 
10

 Bø, 1960, s.605. 
11

 Jeg har benyttet et utvalg av disse jaktskildringene som kilde til innsyn i sportsjakten som praksis; bl. a 

skildringene til P. Chr. Asbjørnsen (1812-1855), J.B  Barth (1822-1892),  J. A. Friis (1821-1896) og  F. O. 

Guldberg (1848-1905). Alle fire var sentrale personer i datidens borgerskap, og har gjennom sine bøker om jakt 

vært med på å sette standarder innen tradisjonen. Den nyere sportsjakten er representert gjennom Treschows 

artikkel ”Et og annet fra 50 års villreinjakt”. 
12

 Sportsjakten får sitt fotfeste blant de norske byborgere i den tidsepoke som i Norge preges av 

nasjonalromantiske strømninger. Disse uttrykte seg ved at man så på den norske natur som noe opphøyet og 

opprinnelig. Richardson (1994)påpeker at byborgerens forhold til fjellet og friluftslivet er et uttrykk for den 

samme klassehabitus som gjør en i stand til å håndheve kunstens smakskategorier. 
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Sent på 1700-tallet og på begynnelsen av 1800-tallet kom de første turistene til Norge. De 

fleste kom kun for å se på naturen, men en del kom også for å jakte og fiske. Dette innledet en 

ny tradisjon innen den norske jakten. Sportsjaktbegrepet ble innført i villreinfjellet rundt 

1850. I denne konteksten – som fritidsbeskjeftigelse – var ikke lenger jakten og fisket 

næringsveier; de var ”sports. 

 

Idrettshistoriker Matti Goksøyr nevner to særskilte kjennetegn ved en sportifiseringsprosess; 

nemlig at den har elementer av rasjonalisering og sivilisering i seg: 

 

Rasjonaliseringen av jakten ble synliggjort gjennom at jaktens tidsperspektiv endret seg. 

Tidligere tiders jakt hadde fellingen av dyret som det viktigste, og dermed måtte jakten ta så 

lang tid som jegeren behøvde for å få avlivet og partert byttet for så å bringe det hjem. Nå var 

jakten del av byborgernes avgrensede tid – fritiden, og det var viktig å få resultater i denne 

avgrensede tidsperioden. Sportsjakten står dermed i kontrast til bøndenes jakt som ikke var en 

del av en spesifikk fritid, men en del av arbeidet. 

 

Siviliseringen av jakten kom til uttrykk ved at jakten inngikk som en del av byborgerskapets 

friluftslivspraksis. Richardson
13

 påpeker at borgerskapets friluftslivspraksis ble kjennetegnet 

ved at den ble et uttrykk for dens klassehabitus; dvs. deres måte å distansere seg selv fra 

øvrige samfunnsgrupper på. Det innebar en egen måte å fortolke landskapet på, og også 

kleskodekser. I jakten kom dette til uttrykk ved at klærne ikke nødvendigvis var funksjonelle; 

klærne var preget av borgerskapets konvensjoner for hvordan en gentleman skulle kle seg. 

 

Som en del av siviliseringsprosessen ble det vanlig med bærere for sportsjegerne. Bærerne var 

både kjentmenn og en slags tjenere på jaktturene. Innenfor sportsjakten viser 

siviliseringsprosessen seg ikke bare til en kodeks for fortolkning av landskap, men ved at 

sportsjegerne er seg bevisst den sosiale og kunnskapsmessige distanse de mener de har i 

forhold til bøndene. Dette kan gjenfinnes i alle mine kilder til sportsjakten, men viser seg 

særlig i et sitat  fra Barth hvor han omtaler sin kjentmann som pga. en ”naturlig beskjedenhet” 

er ”en behagelig ledsager på den slags utlukter, hvor en minst av alt bryr seg om intellektuell 

underholdning”
14

. Sitatet viser at jakten er en sfære hvor sportsjegeren fokuserer på egen 

overvinnelse av de utfordringer og vanskeligheter jakten byr på, og jaktmedhjelpernes 

oppgave er å assistere i denne prosessen uten å ta kreditt for den jobb de gjør. Dermed er en 

”naturlig beskjedenhet” en fordel hos en jeger som ikke anses som likeverdig. I tillegg skal 

naturen være et sted for kontemplasjon; oppdagelsen og erkjennelsen av den norske naturs 

storhet er en viktig del av siviliseringsprosessen – det estetiske kommer i fokus. Dermed betyr 

”intellektuell underholdning” mindre på slike jaktturer. 

 

Sportsjaktens telos 

Sportsjaktens mål for aktiviteten var et annet enn i mataukjakten. Godseier Treschow, en 

svært aktiv jeger og æresmedlem i Norges Jeger- og Fiskerforening, identifiserer to motiver 

for villreinjakten
15

, nemlig naturopplevelse og spenning. Filosofen Ortega y Gasset
16

 

identifiserer sportsjaktens telos til å være selve jagingen og fellingen av dyret: 

 

                                                 
13

 Richardson, 1994, s. 42 
14

 Barth, 1947, s.45. 
15

 Treschow, 1960, s.250. 
16

 Ortega y Gasset i: Philosophic Inquiry in Sport (red. Meier K.V og Morgan W.J) 
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To the sportsman the death of the game is not what interests him; that is not his purpose 

…one does not hunt in order to kill; on the contrary, one kills in order to have hunted.
 17

 

 

Det er altså selve jaktprosessen, med det den innebærer av spenning og naturopplevelse, som 

er sportsjaktens virkelige mål. Sportsjakten er avhengig av drapet på dyret for å realisere sitt 

mål, men som Ortega påpeker så er ikke drapet på dyret selve målet – det er bare et middel for 

å realisere målet. Dette kommer til syne i sportsjakten ved at det også jaktes på dyr som ikke 

har noen næringsmessig verdi. 

 

Like viktig som spenningen og naturopplevelsen under jaktprosessen, er det ”skjulte” målet 

med sportsjakten: Dens mål var, som for borgerskapets øvrige friluftslivsutøvelse, å være en 

dannelsesprosess for de unge (mannlige) borgere. Jakten, og friluftslivet, var en arena hvor 

man lærte klassekoder. Man kan med andre ord si at byborgerskapets friluftsliv mellom 1850-

1900 hadde et meta-telos, nemlig dannelse/tilegnelse av en klassekodeks. 

 

Sportsjaktens normer og regler 

Sportsjakten utgår fra det engelske sportsbegrepet på 1800-tallet som tar utgangspunkt i at 

sport er noe gentlemen driver med i sin fritid. Sportens utgangspunkt var jo at det var viktig å 

vinne, men seieren vinnes med de rette midler. Den viktigste normen i sporten var fair play, 

dvs. at motstanderen måtte ha en reell sjanse i spillet/jakten. For sportsjegeren ble altså byttet 

en slags motstander, dog noe underlegen, som man måtte gi de rette sjanser – vise seg 

rettferdig mot.  

 

I tillegg ser det ut som om sportsjegerne kanskje i større grad enn mataukjegerne la vekt på 

etterfølgelse av de gjeldende jaktlover, og for den aktuelle tidsepoken det her er snakk om ble 

det i 1845 innført faste fredningstider for de ulike viltarter
18

. I min undersøkelse av 

mataukjakten har jeg ikke kunnet finne at det var noe vesentlig poeng for mataukjegerne å 

overholde fredningsbestemmelsene. Noe av årsaken til mataukjegernes manglende 

etterfølgelsen av jaktlovene kan skyldes at mange bonde- og husmannsfamilier var avhengige 

av det mattilskuddet jakten ga, og var derfor vant til å reise på jakt når de hadde behov for 

kjøtt. Jaktlovene føltes nok derfor mange ganger som forordninger som ble tredd ned over 

hodene på folk. 

 

Jeg antar at sportsjegernes forståelse for at regulerte jakttider var viktige å overholde var 

større enn hos mange av mataukjegerne. Dette fordi at byborgerne i større grad var 

representert i embetsverk og høyere stillinger, og at lovlydighet i stor grad hørte til den 

korrekte oppførsel man ventet seg av gentlemen. I tillegg var nok informasjonstilgangen 

større hos de utdannede sportsjegerne, og de innså kanskje i større grad enn mataukjegerne 

nødvendigheten av reguleringer, særlig fordi det på slutten av 1800-tallet  begynte å bli lite 

reinsdyr pga. hard nedskyting. 

 

En viktig norm hos sportsjegerne var overholdelsen av hva jeg vil kalle ”spillereglene” i 

jakten: Sportsjegere jaktet som regel sammen med kamerater, og utøvelsen av jakten (dvs. 

posisjonering i terrenget og skudd på dyr) skjedde ved at man på forhånd avtalte hvem som 

                                                 
17

 Ortega y Gasset, 1995, s.337. 
18

 Jaktloven av 1899 var den første samlede lov som opphevet alle tidligere bestemmelser og fastsatte 

grunneierens generelle enerett til jakt og fangst som prinsipp, men denne loven kommer så sent inn i hva jeg har 

definert som sportsjaktens inntog og etablering at jeg ikke i vesentlig grad kommer til å gå særlig inn på dens 

konsekvenser i denne oppgaven. 
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skulle skyte først; om man skulle skyte samtidig, hvem som skulle forflytte seg i posisjon, 

m.v. Brudd på disse muntlige (uformelle) avtalene ble ikke ansett for å være ’god jakt’. 

 

Mataukjakten hadde strenge normer for forfølgelse av skadeskutte dyr (jfr. 4.5). Litteraturen 

om sportsjakten tyder ikke på at denne normen var like sterk innenfor sportsjakten. 

Forfølgelse av dyrene ble, i henhold til mine kilder, avsluttet etter relativt kort tid (på det 

meste en time). Årsaken til dette var kanskje at sportsjegeren ikke egentlig hadde noe behov 

for byttet; sportsjaktens mål var jo selve prosessen, ikke matauken. Dessuten var den tiden 

sportsjegerne hadde til jakt en begrenset mengde tid som kanskje ikke i like stor grad tillot 

lange forfølgelser. Sportsjegernes jakt var et fritidssyssel, ikke en næringsvei, og kan derfor 

sies å ha hatt underordnet betydning i sportsjegernes liv. Dette står i sterk motsetning til 

mange av mataukjegernes avhengighet av jakten. 

 

Richardson
19

 påpeker også de strenge normene for påkledning. Som sportsjeger var man 

representant for sin klasse, og måtte uttrykke dette gjennom klærne. 

 

POTENSIELLE DYDER 

Jeg har nå kommet frem til det sentrale aspektet, nemlig til om de to tradisjonene kan være 

med på å utvikle holdninger og egenskaper som bidrar til oppnåelse av interne goder i jakten, 

og til realiseringen av jaktens telos. Med utgangspunkt i det jeg tidligere har presentert vil jeg 

derfor forsøke å analysere hvilke holdninger/egenskaper dette kan være. Disse holdningene og 

egenskapene vil være de mulige dydene mataukjakten og/eller sportsjakten kan bidra til 

utvikling av. 

 

De tre sentrale dyder i en praksis 

MacIntyre hevder at innenfor enhver praksis må dydene mot, ærlighet og rettferdighet finnes. 

Dette skyldes at de interne goder i en praksis bare kan oppnås hvis deltakerne innordner seg 

praksisens regler for samarbeide mellom praksisdeltakerene. MacIntyre vektlegger altså 

dydene som fremmer samarbeide som de mest sentrale dyder for at praksiser skal kunne 

oppstå og overleve. Tarjei Vesaas skal ha sagt at ”Kvart menneske er ei øy. Difor treng me 

bruer, mange bruer.”  Jeg vil hevde at dydene er disse broene – de gjør oss i stand til å 

etablere fellesskap med andre mennesker. Men disse broene kan være sterke eller svake – 

dydene kan finnes i sterk eller svak grad innenfor en praksis alt ettersom praksisens karakter 

krever deres tilstedeværelse. I enkelte tilfeller kan dydene fremtre kun som ”skinndyder”, dvs. 

som dyder som ser ut til å være der, men som i virkeligheten ikke utgjør noe vesentlig 

element i praksisutøvelsen
20

. Dette vil jeg forsøke å vise i min videre gjennomgang av 

mataukjakten og sportsjakten. 

 

Mot 

Mot har i følge MacIntyre en sentral rolle i menneskelivet fordi den er nært knyttet opp mot 

empati og omsorg. Det å ha mot er å våge å kjempe for noe eller noen som man anser 

verdifullt, på tross av at man utsetter seg selv for risiko
21

. 

 

Et vesentlig moment i middelalderens folkekultur og faktisk frem til midten av 1800-tallet, 

var troen på at naturen var befolket av tusser og troll. Mange sagn omtaler jegere i kamp med 
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trollkrefter. Dette indikerer et syn på naturen som et sted man var utsatt for fare, ikke bare fra 

naturkrefter, men også fra trolldomskrefter. Det å ferdes i natur vi ikke kan kontrollere er selv 

i dag noe vi kategoriserer som mot; polfarere hylles i media som helter nettopp fordi de har 

overvunnet frykt og slit. 

 

Og det var ikke bare naturkrefter eller trolldomskrefter som skulle utfordres i jakten. 

Matmangel var ikke uvanlig for mange fjellbønder, og særlig mangel kunne det være om 

våren når matlagrene var tomme: 

 

Frå Odda er det fortalt om to grannar som sat i kvar si vesle stove. Mange born hadde dei 

båe, som småfolk ofte har. Så vart grannane matlause ein vår. Det var berre ein ting å gjere, 

mennene laut på vidda og leite seg matdyr. Dei leita i mange dagar, men liknande til dyr var 

det ikkje å sjå. Det vart slutt med maten deira. Da skifte dei den siste brødleiven, og den eine 

tok ut på den lange vegen heim, skulle hente dei matsmulane som var att i huset. Det var eit 

hardt tak. Men da han kom tilbake, fekk han så stor ei glede: Den andre hadde skoti dyr.
22

 

 

Det er ikke vanskelig å forestille seg den glede disse mennene følte når de endelig fikk mat til 

sine familier. Samtidig synes jeg det er en fortelling som gir et bilde av dyden mot. Disse 

mennene sultet allerede da de reiste i fjellet for å jakte. Det er vanskelig å forestille seg det 

slitet de må ha hatt, i tunge vadmelsklær og med lite mat, men på tross av dette gir de ikke 

opp. Det mot og den utholdenhet de viser belønnes da også tilslutt i denne historien – de 

oppnår jaktens mål som var å drepe et dyr for kjøttets skyld. Denne fortellingen omhandler to 

enkeltindividers prestasjon, men historien er også et eksempel på jaktens standarder. 

 

MacIntyre poengterer at den historiske dimensjonen er essensiell i forhold til dydene. Slike 

historier som denne har fungert nettopp som illustrasjon på de standarder det var forventet at  

nyinnvidde jegere skulle strebe mot. Den prestasjonen det fortelles om i historien fra Odda, er 

satt opp som et forbilde som etterfølgerene i jakten må forholde seg til. 

 

I sportsjakten var opplysningsnivået høyt og fornuften en ledestjerne for borgerskapet. Tro på 

onde makter i naturen ble avvist som folkelig overtro og vrangforestillinger, og i den 

tidsperiode sportsjakten virkelig grep om seg var ulv- og bjørnestammene betraktelig redusert 

pga. hard jakt på dem. I tillegg var sportsjaktens kontekst en annen; byttet var nødvendig for 

målrealisering, men ikke for livets opphold, og jakten kunne derfor lettere avbrytes hvis farer 

skulle true. 

 

Ærlighet 

Ærlighet krever at man er sannferdig mot sine medutøvere i praksisen, men også mot seg 

selv.
23

 

 

Det har vært vanskelig å finne kilder som omtaler dyden ærlighet i matauktradisjonen. Olav 

Bø skriver at ”…dei gamle var nøye med at dyr ikkje fekk gå sin veg skamskjotne. Det er nok 

av fortellingar om kor mykje vondt dei ofte måtte li før dei fekk teki livet av skamskjotne 

reinsdyr som freista stikke seg bort.” 
24

 Forfølgelsen av skadeskutte dyr har elementer av flere 
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dyder i seg, og jeg vil komme nærmere inn på de øvrige senere i kapittelet. Jeg vil likevel 

hevde at denne normen for skadeskyting også er et utslag av internalisering av ærlighet: I 

dagens jakt har oppsynet ofte tilfeller av skadeskutte dyr hvor jegerne ikke vil innrømme at de 

har skutt så dårlig at de har skadet dyret. Søk etter skadede dyr er påbudt, men kan 

vanskeliggjøres av enkelte jegeres manglende kunnskap om jaktterrenget, samt at søk over 

flere dager sjelden gjennomføres av jegeren. I dagens samfunn skal de fleste jegere skal på 

jobb igjen på mandag. Avliving av skadeskutt rein er det dermed ofte jaktoppsynet som må ta 

seg av, ikke jegeren selv. Den gamle normen er et uttrykk for at man, hvis man gjorde en feil, 

måtte ta konsekvensene av sin handling. Men det å innrømme at man har gjort en feil 

forutsetter at man er ærlig overfor seg selv. Jeg vil derfor hevde at matauktradisjonen hadde 

etiske normer som fremmet ærlighet i jakten. 

 

I sportsjakten var ærlighet en sentral del av utøverens rolle som gentleman. De strenge koder 

for fordeling av arbeidsoppgaver og rekkefølgen den enkelte jeger skulle skyte i henhold til 

krevde en vilje til samarbeid fra den enkelte praksisdeltaker. Jeg har ikke funnet historier som 

omhandler dyden ærlighet i sportsjakten i de bøkene jeg har brukt som kilder. Noe av årsaken 

mener jeg ligger i at sportsjegeren vanskeligere kunne være uærlig mot sine medutøvere; de 

jaktet alltid sammen med andre, om ikke annet så hadde de med seg kjentmann. Det er mindre 

rom for uærlighet i situasjoner hvor du blir bedømt av dine likemenn (her: jaktkamerater) enn 

de f.eks. var i veiledningssituasjonen, hvor en læremester nok kunne bortforklare sine feil 

overfor en ukyndig jeger. Dette er kanskje også grunnen til at jakthistoriene innenfor 

sportsjakten sjelden er så ”ville” som innenfor den folkelige kulturen (matauktradisjonen). 

Sportsjegerens historier var lettere verifiserbare, og hadde heller ikke den normgivende 

funksjon historiene innenfor veidekulturen hadde. Det er derfor mulig at ærlighet var en 

egenskap som i større grad ble fremelsket gjennom sportsjaktutøvelse enn gjennom 

mataukutøvelse. Jeg har imidlertid ikke funnet kildebelegg for å kunne vite dette med 

sikkerhet. 

 

Rettferdighet 

Dyden rettferdighet handler om å gi den enkelte det som tilkommer den.  

 

En vanlig tolkning av dyden vil selvfølgelig være at den handler om forholdet mellom 

mennesker, men jeg har tolket jakttradisjonene slik at rettferdighet også kom til uttrykk ved 

behandlingen av byttedyret. I mataukjakten fremviste seg som en respekt for dyret ved at det 

f.eks ikke måtte felles når det sov eller lå nede, og ved at man ikke måtte drepe flere dyr enn 

man måtte ha.  I sportsjakten kom rettferdigheten til uttrykk ved at byttet ble ansett som en 

underlegen konkurransepartner, men måtte få en fair sjanse til å stikke av. Jeg vil imidlertid 

hevde at normen om at byttet skulle få en sjanse til å stikke av i større grad bygger opp under 

sportsjaktens telos – spenning, enn det er en fremvisning av rettferdighet. 
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HVILKE ANDRE MULIGE DYDER KAN VILLREINJAKT BIDRA 

TIL UTVIKLINGEN AV? 

Måtehold 

Måtehold i jakt vil jeg definere som egenskapen som gjør at et menneske ikke tilstreber mer 

enn sin rettferdige del av et gode (villreinen).  

 

I mataukjakten var det å utvise måtehold ansett som en dyd, og det var normer som tilsa at 

man skulle ikke trakte etter mer villrein enn det man hadde bruk for. Overtredelse av disse 

normene ville bli straffet, ikke av andre jegere eller jordiske myndighetspersoner, men av 

høyere makter. 

 

Jeg har ikke kunnet finne at dyden måtehold ble fremelsket i sportsjakten. Noe av grunnen er 

kanskje at jakten var en fritidsforlystelse for sportsjegerne; ingen nødvendighet. Guldberg 

forteller i en jakthistorie fra Hardangervidda at han selv, en jaktkamerat, samt deres 

kjentmann feller 5 dyr og skadeskyter ett. De er usikre på om de får med seg kjøttet ned fra 

fjellet, så Guldberg skjærer av reintungene for å ha som trofé og bevis på deres bragd.
25

 

 

Det er imidlertid viktig å understreke at uten sportsjaktens inntog på jaktarenaen hadde det 

kanskje ikke vært noen villreinjakt i dag. Det var i stor grad borgerskapets og NJ&FF’s (i dag: 

NJFF) fortjeneste at våre viltstammer ble forvaltet på en slik måte at vi fremdeles kan drive 

villreinjakt i Norge i dag. Uten den systematikk, oversikt og kunnskap som sentrale personer i 

NJ&FF utviste på slutten av 1800-tallet, kunne vi risikert at mange av våre jaktbare ville dyr 

hadde blitt utslettet. Slik sett kan man si at selv om mataukjakten var den tradisjon som 

fremmet enkeltjegerens måtehold, så var sportsjakten den som fremmet praksisens måtehold. 

 

Viljestyrke/utholdenhet 

Viljestyrke utvises når man utholder anstrengelser/smerter eller fortsetter å utvise flid til tross 

for medgang. Dette ligger nært den aristoteliske dyden menein; dvs. at man blir på sin post og 

kjemper til siste slutt. 

 

I mataukjakten finnes uttallige eksempler på viljestyrke og utholdenhet bl.a gjennom 

historiene om langvarige ettersøksjakter  etter skadeskutte dyr.Disse ettersøksjaktene krevde 

ofte stor utholdenhet fra jegerens side; skadeskutte dyr får vel et slags ”adrenalinkick” og 

klarer ofte å komme seg langt unna, selv om skadene kan være store. En fortelling om Jo 

Gjende viser hvilket slit jegeren i slike tilfeller måtte utholde: Jo Gjende var kjent for at han 

var en eminent skytter. Men en gang kom han til å skadeskyte en bukk. Bukken satte av gårde 

innover fjellet, og på tross av at Jo Gjende ikke hadde mat med seg forfulgte han bukken i tre 

dager før han fikk skutt den. 

 

Slike strabaser var ikke uvanlig. Klærne var nok gode – de var laget av ull, vadmel og skinn, 

men i regnvær og sludd ble slike klær tunge og våte, og når man hadde felt dyr, skulle de ofte 

fraktes milevis i fjellet før man kom tilbake til gården. Fraktmåten var å surre kjøtt og skinn 

på en bakmeis eller ta dyret på nakken. Kløvhester ble ofte brukt, men ikke alle hadde hest. 

Jegerne måtte ofte overnatte i fjellet. Soveposer fantes ikke; man la seg bak ei steinblokke 

eller under ei helle med en rå dyrehud som vern mot kulda. Olaf Heitkøtter, fjelloppsynsmann 
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i over 30 år, skriver i sin bok om reinsjakt at ”Bare folk som var gjennomherdet av slit og 

frost kunne tåle slike strabaser.” 
26

 

 

Jeg har vist at viljestyrke/utholdenhet var egenskaper som ble fremelsket i en mataukjakt-

setting. En viktig grunn til dette, som bør fremheves, er den rolle mataukjakten spilte i 

fjellgårdenes husholdning. Jakten var for mange en nødvendig, ja, til tider livsviktig, aktivitet. 

Matauken på gårdene var også fordelt etter alder og kjønn; det var f.eks kvinnenes oppgave å 

sanke bær og å foredle kjøttet. MacIntyre hevder at det er samarbeidet mellom de ulike 

aktører i en praksis som forutsetter dyder. Viljestyrken til jegeren (mannen) var derfor en dyd 

som handlet om å utholde smerte/slit/savn til beste for sin familie. 

 

Sportsjakten var, som tidligere nevnt, grunnet på gentlemansprinsipper. Dette var antakelig 

årsaken til at lokale bønder fungerte som bærere for sportsjegerne; utøvelsen av sporten var 

det sentrale for jegeren, og han hadde midler til å ”velge” bort noe av jaktslitet – bæringen av 

kjøtt, provianter og utstyr. Det er likevel ikke tvil om at de fleste av jaktturene i denne tiden 

var strabasiøse; det var ikke noe utbygd hyttenett i fjellet – overnatting skjedde helst i 

primitive steinbuer, men av og til måtte man overnatte under fjellheller eller under åpen 

himmel. Jaktturene satte nok krav til både viljestyrke og utholdenhet både i forhold til vår tids 

jaktturer, og i forhold til det bylivet som sportsjegerene søkte bort fra under jakten. Likevel 

synes jeg at det er en innvending mot sportsjakten at jegerene ikke tok det fulle ansvar for 

slitet selv. Guldberg beskriver de ulike gjøremålene til sin bærer slik: 

 

”Ved siden af at passe kløven, rede sengen og stelle istand det nødvendige i 

Hardangerviddens mange merkværdige ”hoteller”, koge kaffe,naar vi hvilede, og bære os 

over elvene, for at vi skulde slippe at blive vaade, - foruden alle disse forretninger havde han 

ogsaa at speide efter ren og andet vildt og – last but not least – at fortælle os historier fra sit 

lange jægerliv paa Vidda
27

 

 

Jeg vil hevde at det gjennom bruken av bærere, ble satt et ”tak” på den oppnåelige prestasjon 

mht. viljestyrke/utholdenhet for sportsjegeren – han ble aldri virkelig satt på prøve. 

 

Likevel mener jeg at det er en dyd som ble utviklet gjennom sportsjakten som har likhetstrekk 

med utholdenheten og viljestyrken, men som kanskje ikke krever like mye av utøveren: 

 

Arbeidsomhet eller disiplin 

Jeg forstår arbeidsomhet/disiplin som en mer betinget utholdenhet – det er et bevisst strev mot 

et mål, men ikke for enhver pris. Dyden handler i større grad om å kontrollere seg selv enn å 

utholde ukontrollerbare faktorer. 

 

Enhver praksis som fremelsker utholdenhet og viljestyrke også vil bidra til å fremme 

egenskapene arbeidsomhet/disiplin, men jeg vil hevde at de sistnevnte er underordnede 

egenskaper av de førstnevnte og at rekkefølgen derfor ikke kan reverseres. Siden jeg har 

funnet at mataukjakten fremelsker utholdenhet og viljestyrke, mener jeg også at den fremmer 

arbeidsomhet/disiplin. 

 

Den første nødvendige betingelsen for oppnåelsen av interne goder i sportsjakten var altså at 

hver utøver virkelig måtte forsøke å drepe dyret, slik at måloppnåelsen blir fullbyrdet. 
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Middelet (drapet på dyret) er altså med på å konstituere målet – selve jaktopplevelsen. De 

aller fleste sportsjegere gikk nok på jakt for å gjøre alt for å felle dyret. Selv om de ikke var 

avhengige av matauken, så var fellingen en forutsetning for at jakten skulle være vellykket. 

Arbeidsomhet eller disiplin var derfor en forutsetning, fordi jakten kunne innebære lange 

fjellmarsjer og at man måtte trosse dårlig vær. 

 

Praktisk visdom/dømmekraft 

Dyden praktisk visdom eller dømmekraft vil si at man har kunnskap om hvilket mål som er 

det rette og om midlene som er de riktige å benytte for å nå målet. Den forutsetter altså rett 

vurdering og rett beslutning.
28

 

 

I mataukjakten kom den praktiske visdommen til syne gjennom opprettholdelsen og 

videreformidlingen av eldgammel kunnskap: 

 

Reinsgravene var i bruk helt frem til 1800-tallet
29

. Reinsgravene lå langs reinsdyrenes trekk; 

gjerne innved vann og på steder reinen måtte frem. Dette forutsatte detaljerte kunnskaper om 

reinens trekkruter og levemåte. Olav Bø omtaler i sin artikkel det som ble kalt ”bægje”, dvs 

lave ledegjerder. Bægjene besto som regel bare av to steiner som ble lagt oppå hverandre. 

Disse fungerte som gjerder fordi reinen helst ikke vil trå på en stein som ligger løst oppå en 

annen; den klakke-lyden som da skapes blir reinen svært redd for. 

 

Klærne som ble brukt i fjellet skulle være grå eller gråbrun for at skytteren skulle gå mest 

mulig i ett med terrenget. Av og til brukte man også torv eller reinsskinn som kamuflasje for å 

komme innpå reinen. Mange hadde så store kunnskaper om reinen at de fikk ord på seg for å 

kunne lukte den. Friis forteller om sine bærere/ kjentmenn at enkelte har  ”har en næsten 

instinktsmæssig begavelse til at oppdage dyr…(det) beror hovedsagelig paa nøie kjendskab til 

tærrene.”
30

 

 

Skytevåpnene ble hold i god stand, og på grunn av de strenge normene om å forfølge 

skadeskutte dyr, var det viktig å være en god skytter. Jeg vil derfor hevde at praktisk visdom 

eller dømmekraft var en dyd som mataukjakten utviklet. Mataukjegeren jaktet i fjell han var 

kjent i. Jakt og fangst var essensielle aktiviteter for overlevelse på en fjellgård, og 

reinsjegeren  hadde derfor stor kunnskap om dyrelivet i nærmiljøet sitt. Det at kravet om 

forfølgelse av skadeskutte dyr var så vidt sterkt som tidligere vist, signaliserer vel også at 

praksisen på den tiden hadde høye standarder mht. skyteferdighet og kunnskap om reinen. 

 

Forutsetningene for å tilegne seg kunnskap og visdom i jaktferdigheten ser ut til å ha vært 

nesten like gode hos sportsjegeren som hos mataukjegeren. Mange av de mest aktive 

sportsjegerne, bl.a. Friis og Treschow, jaktet på det samme jaktterrenget og stort sett med de 

samme kjentmenn hvert år. Det er tydelig at kunnskapen om reinens levesett og nivået på de 

praktiske ferdighetene, er høyt. Men søknen etter spenning i visse tilfeller kunne resultere i 

skudd på dyr som ikke nødvendigvis var den sikreste måte å drepe på. Treschow omtaler 

”morsomme fluktskudd”, og dette er en tøyning av prestasjonsevnen og helt sikkert en 

utfordring for utøveren. Slik sett tilfredsstiller det sportsjaktens mål om spenning. Det går 

likevel ikke under hva vi i dag ville kategorisere under god dømmekraft, fordi dagens jaktlov 
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vektlegger human avlivning – den gir ikke rom for at jegeren skal skyte andre enn de sikrest 

mulige skudd på dyret. 

 

Praktisk visdom er en egenskap som kommer med erfaring, dvs. at for at den skal kunne 

utvises må den grunnleggende kunnskap tilegnes gjennom langvarig praksisutøvelse. Jeg vil 

hevde at praktisk visdom var en egenskap som i sterkere grad ble fremmet av mataukjakten 

enn av sportsjakten, fordi mataukjakten ble utøvet av mennesker som levde av og i naturen. I 

tillegg bygget mataukjakten på gammel kunnskap både om byttedyret og fjellområdet man 

jaktet i. 

 

Empati/ evnen til medfølelse 

Empati er evnen til medfølelse og innlevelse med andre mennesker eller medskapningers liv. 

Dette er en dyd som MacIntyre i boken Rational Animals trekker frem som den han har 

oversett i After Virtue. Han hevder en rett til å ”blomstre” for alle vesener, og utvider dermed 

empatien til også å gjelde andre levende vesener.
31

 

 

Jaktens integritet avhang av etterlevelsen av praksisnormene. En av disse normene har jeg 

tidligere hevdet var at man måtte ta hensyn til reinsdyret, og en slik hensyntagen forutsetter 

empati/ evnen til medfølelse. Jeg har i de foregående avsnitt ofte nevnt den sterke normen for 

skadeskyting. Denne normen mener jeg hadde sitt utspring i en omtanke for reinen. Bø 

skriver: 

 

…I vanskelege periodar, og dei var det mange av i dei distrikta som sokna til fjellet, hadde 

ein både rett og plikt til å ta det ein trong om av Guds gåver. Men alt laut gå sømleg for seg, 

ein skulle syne respekt for det som levde….for veidemenn var det ei plikt og ein sjølvsagt ting 

å forfylgje og avlive ein skadeskoten rein. Det var ikkje noko å diskutere det.
32

 

 

Det var også en sterk tro på at grusomhet mot dyr ble strengt straffet av de høyere makter. En 

historie fra Eidfjord forteller om en veidemann som i sinne flådde en kalv levende. Han ble 

straffet ved at han ble tråkket i hjel av rein dagen etter. 

 

Jeg vil hevde at denne omtanken og evnen til innlevelse med andre veseners lidelse var et 

utslag av den nærheten til naturen som matauktradisjonen bygget på. Fjellbøndene levde ikke 

bare av naturen; de levde i stor grad i den. Alt arbeid utenfor gården; seterdriften, 

bærsankingen, hogsten og jakten, hadde som et av de interne goder i aktiviteten at man kom 

naturen og dyrene i den nær. 

 

Det virker kanskje i våre dager merkelig å argumentere med at denne evnen til medfølelse ble 

utviklet bl.a. gjennom jakt; en aktivitet hvis mål er å drepe dyret. Økofeminismens ankepunkt 

mot jakten er jo nettopp at den virker nummende på vår medfølelse med dyret. Bergljot 

Børresen snakker om en ”instinktbryter” som virker slik at vår evne til empati og innlevelse 

med dyrene slås av under jakten
33

. Mitt standpunkt er det motsatte; nemlig at fjellbøndenes 

evne til innlevelse og empati ble styrket gjennom at de i så stor grad oppholdt seg i fri natur 

og lærte ville dyr å kjenne. Jakten, ved at den foregikk over lange tidsrom og ved at den 

skjedde i nærmiljøet, bidro til  kunnskap og respekt for villreinen. Jeg vil hevde at de strenge 

normene for jaktutøvelse underbygger mitt standpunkt: 
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Normen for forfølgelse av skadeskutte dyr var en konsekvens av at villreinen ble ansett å ha 

en egen verdi ut over den kjøttressurs den var for mennesket. Det er vanskelig å se at en slik 

norm kunne få tilslutning ut i fra hensyn til jegeren; en lang og slitsom forfølgelse av dyret 

kunne vært unngått hvis man bare lot dyret gå av sted og dø av skadene. 

 

Normen for måtehold ser ikke ut til å ha vært kun en konsekvens av å dele på knappe goder. 

Denne normen kan spores tilbake til 16-1700-tallet, og den første allmenn kjente villrein-

”mangel” på Hardangervidda var på slutten av 1800-tallet, og fikk som konsekvens at 

villreinen ble fredet fra 1902-1907. Jeg mener derfor at normen var grunnlagt på den tanken at 

man ikke skulle drepe mer en man måtte for å klare seg med kjøtt. Drap for drepingens egen 

skyld var tabubelagt, og ble (som tidligere nevnt) straffet av naturmaktene selv ved at man 

mistet jaktlykken eller selv kom ut for en ulykke. 

 

Sportsjaktens telos skiller seg fra mataukjaktens, og det er vanskelig å se hvordan en tradisjon 

som tar utgangspunkt i at drapet på et dyr legitimeres av jegerens spenningssøken og 

kultivering som mann, kan kunne utvikle dyden empati. Kildene viser likevel at jegerne synes 

det var ille å skadeskyte dyr. På tross at dette har jeg ikke funnet noen norm innen 

sportsjakten som hevder plikten til å forfølge skadeskutte dyr like sterkt som normen i 

mataukjakten gjorde det. Forfølging skjer som regel, men varigheten er avgrenset til timer i 

mine kilder
34

. Friis omtaler reinsdyrene som vakre og stolte, men det hindrer ham ikke fra å 

jakte for sin egen forlystelses skyld. I sin bok anbefaler han Hardangervidda som jaktterreng: 

 

…saa maa jeg ubetinget anbefale Hardangervidden som den trakt, hvor baade den letteste og 

nu for tiden bedste renjagt findes….Gjælder det derimod ikke om efter turen at kunne rose sig 

af at have skudt saa eller saa mange rensdyr, men fornemmelig om at faa se interessant 

fjeldnatur med utsigt til ogsaa at kunne skyde et eller to dyr, saa følg med mig til Skiaker.
35

 

 

I dette sitatet synes jeg at de to målene i sportsjakten kommer godt til syne; spenningen og 

naturopplevelsen. Reinsdyret blir nesten et slags biprodukt i sportsjakten. Når dyret ikke er 

målet, er det vanskelig å se at jaktutøvelsen kan gi jegeren dyd i form av empati med dyret. 

Det er jo ikke dyret, men jegeren som står i sentrum for jaktutøvelsen. 

 

Jeg konkluderer derfor med at sportsjakten nok kan gi jegeren kunnskap om dyrene; han kan 

også verdsette dem for andre egenskaper enn de rent jaktbare, f. eks deres skjønnhet, men 

jegeren utvikler ingen empati med dyrene. 

 

KONKLUSJON 

Jeg vil komme med følgende konklusjon på min sammenligning av dydene de to tradisjoner 

fremelsker: 

 

De dyder som sportsjakten fremmer er egenskaper som mangler den dybde som 

mataukjaktens egenskaper har. Jeg har tidligere hevdet at dydene er de egenskaper som 

bygger broer mellom mennesker slik at man har et grunnlag for fellesskap og samhandling. 

Sportsjaktens utgangspunkt for aktiviteten; nemlig lyst og (fri) tid til å jakte smitter av på 
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dydene på den måte at de i større grad kan være ”skinndyder”, dvs. utvises kun i henhold til et 

normsett, enn de behøver å være vedvarende handlingsmønstre. Jeg mener at min 

gjennomgang av sportsjaktens dyder/egenskaper har vist at sportsjakten kunne utøves kun for 

egen fornøyelse, ikke til beste for noe fellesskap. Mataukjaktens kontekst – den ble utført av 

nødvendighet, men ikke nødvendigvis uten glede – førte til et større alvor i aktiviteten som 

fremtvang strengere internalisering av normene. Mataukjegerens jakt ble utøvet for at 

familien skulle ha kjøtt å spise; oppfyllelsen av jaktens telos var altså til fellesskapets beste. 

Jeg vil hevde at mataukjaktens egenskaper derfor hadde en større tyngde – de var mer 

høyverdige og hadde en mer grunnleggende funksjon i selve utøvelsen av praksisen.  

 

Begge jakttradisjonene har imidlertid grunnlag for å utøve human jakt i henhold til hva som 

forutsettes i vårt lovverk: Både matauktradisjonen og sportsjakten hadde 

prestasjonsstandarder som gikk ut på å avlive dyrene på en raskest mulig (og dermed minst 

smertefull) måte. I tillegg hadde begge tradisjoner normer for forfølgelse og avlivning av 

skadeskutte dyr. Selv om matauktradisjonens norm her var en del strengere, så er vel 

sportsjaktens norm mer i tråd med dagens jakt: Mataukjegernes jakt var en del av arbeidet på 

gården. Forfølgelse av skadeskutte dyr kunne derfor utføres selv om det tok flere dager – det 

var allikevel en del av det liv de levde som fjellbønder. Men sportsjegerens tid var avgrenset. 

Han jaktet på fritiden, og disponibel tid til ettersøksjakt var dermed mindre. Slik er vel tilfellet 

også for de fleste jegere i dag – jakten er en del av fritiden og avsluttes når fritiden er over.  

 

I dagens samfunn har forvaltningen også strenge krav til søk etter skadeskutte dyr, men i 

villreinjakten er det vanskelig å kontrollere at søk blir etterfulgt. Avlivning av skadeskutte dyr 

har blitt en av hovedoppgavene til fjelloppsynet, og de avliver hvert år skadeskutte dyr med 

forferdelige lidelser. For å forhindre en praksis hvor søket ikke utøves med tilstrekkelig 

utholdenhet, mener jeg at det er nødvendig med internaliseringen av en streng norm for søk 

etter skadede dyr.  

 

Dagens jakt er ingen aktivitet som er nødvendig for menneskets overlevelse. Dens 

nødvendighet ligger i den måte vi har valgt å forvalte våre reinstammer på, nemlig ved å 

holde stammene nede på et antall dyr som våre avgrensede fjellvidder kan tåle. Premissene for 

fortsatt utøvelse av villreinjakten som praksis/praksiser er altså gitt ved den kontroll 

forvaltningen fører med villreinens antall. Mitt siktemål var likevel å finne den praksis som ga 

det beste etiske grunnlag for jakten. Terje Skogland som var, og er, en av våre fremste 

villreinforskere har påpekt hvor viktig det er at vi har jegere som har kunnskap og erfaring:  

  

Den (reinen, min anmrk) er en av Europas mest truede dyrearter, og vi må skyte den for 

fortsatt å kunne bevare den. Derfor trenger vi gode villreinjegere.
36

 

 

Mange jegere forholder seg i dag til lovreglene uten at ha kjennskap nok til dyrenes og 

jaktens egenart. Min konklusjon er at både sportsjakten og mataukjakten kan forsvares 

moralsk, men mataukjakten er den tradisjonen med sterkest moralsk verdi og derfor 

den som bør tilstrebes i jaktens lovverk (dens formelle verdigrunnlag) og i den offentlige 

jaktopplæringen. 
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