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PRESSMEDDELANDE   

TROFÉJAKT PÅ 501 SVENSKA BJÖRNAR STARTAR 21 AUGUSTI
 

– FÖRENINGEN JAKTKRITIKERNA ÖVERKLAGAR 

Trots att 107 björnar, till och med honor med ungar, redan har dödats i skyddsjakt har sju länssty-
relser tagit beslut om att 501 björnar får dödas i licensjakt från 21 augusti till 15 oktober. Illegal jakt 
fortsätter, och 2020 sköts 291 björnar legalt. Ändå kommer minst 608 björnar att ha dödats 2021.  

Jaktkritikerna yrkar på att de överklagade besluten upphävs eftersom besluten om licensjakt på 501 
björnar, utgör betydande risk för artens bevarande, för biologisk mångfald och framför allt skapar 
det ett stort lidande för individerna, björnarna. Det handlar inte längre om en reglerad jakt, utan 
om kommersiell troféjakt i stor skala på en fridlyst art som den svenska brunbjörnen, upptagen i 
ArtDatabankens rödlista 2015 i kategorin Nära hotad (NT). Färre än 2 900 björnar lever i Sverige. 

Utländska jägare tillsammans med jägare från hela Sverige skall nu döda 200 björnar i Jämtland, 85 
i Västerbotten, 75 i Västernorrland, 20 i Norrbotten, 70 i Gävleborg, 48 i Dalarna och 3 i Värmland. 

Oetiska jaktmetoder som att lura björnar till matplatser (åtlar) en månad före jaktstart och jakt 
med drivande skarpa hundar tillåts. Två hundar får släppas efter en och samma björn, vilket inne-
bär djurplågeri för ett så stress- och värmekänsligt djur som björn. Jakten, som pågår under björ-
narnas fettlagringsperiod, som är avgörande för att klara den långa skandinaviska vinterdvalan, 
anses av forskare som extremt påfrestande för samtliga björnar som måste ändra sitt beteende på 
grund av lösa hundar och jägare i områden som annars inte befolkas av människor. 

Internationella kampanjer mot troféjakt pågår och några EU-länder har redan infört importförbud 
för troféer från hotade arter och andra behandlar frågan aktivt.  

Jaktkritikerna protesterar mot att Sverige 
i stället gynnar troféjakt genom att Natur-
vårdsverket medger undantag från Konven-
tionen mot handel med utrotningshotade 
arter (CITES) och undantag från det strikta 
skyddet för rovdjur enligt EU:s art- och ha-
bitatdirektiv. Troféerna kan omsättas inom 
och utom EU med hjälp av Jordbruksverkets 
tillstånd.  
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