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Dnr 413-5251-07
Svenska Jägareförbundet får efter att ha tagit del av remisshandlingarna anföra
följande.
Svenska Bågjägare Förbundet har arbetat långsiktigt och metodiskt sedan 1990talet med målsättningen att få till stånd en legalisering av pilbågsjakt på
frilevande vilt i Sverige. Svenska Jägareförbundet har vid flera tillfällen tagit del
av dels den internationella utvecklingen på området och dels Bågjägareförbundets försöksjakt vilken genomfördes i början av 2000-talet och
slutrapporterades till Naturvårdsverket 2003. Försöksjakten, som genomfördes i
hägn, tillstyrktes av Jägareförbundet även om detta i sig inte innebar ett
ställningstagande för en framtida bågjakt i Sverige. Under åren har det dessutom
skett ett löpande informationsutbyte mellan förbunden ifråga angående
förutsättningarna för jakt med pil och båge.
Jägareförbundet har på sin årsstämma behandlat frågan om pilbågsjakt vid två
tillfällen, dels 1992 och dels 2002. Vid den senaste behandlingen beslöt
årsstämman att resultatet av den vid det tillfället pågående försöksjakten skulle
ligga till grund för förbundets slutliga ställningstagande.
Svenska Jägareförbundet kan konstatera att utvärderingen av den genomförda
försöksjakten visar att när jakten med pil och båge utförs av kompetenta jägare
med korrekt utrustning så motsvarar jaktformen de etiska krav som vi i övrigt
ställer på andra för svenska förhållanden mer traditionella jaktformer. Den
samlade erfarenheten från såväl försöksjakten som internationell redovisning ger
således vid handen att pilbågsjakt med avseende på djurvänlighetsaspekten är
fullt jämförbar med övriga accepterade jaktformer.

Jägareförbundet anser mot denna bakgrund att en legalisering av bågjakt i
Sverige på frilevande vilt kan ske och tillstyrker Svenska Bågjägare Förbundets
ansökan med följande förbehåll.
• Jakten inledningsvis endast omfattar de djurarter som är lovliga med klass
3 vapen och rådjur.
• Jakten endast får bedrivas av den som avlagt svensk Jägarexamen samt en
av Naturvårdsverket fastställd relevant Bågjägarexamen.
• Att den som jagar med pil och båge dessutom innehar vapenlicens
motsvarande det krav som gäller för jakt med vapen, dock vad gäller
rådjur kulgevär minst klass 2.
• Att Naturvårdsverket fastställer de minimikrav som ska gälla för den
utrustning som ska tillåtas.
Svenska Jägareförbundet föreslår vidare att Svenska Bågjägare Förbundet får i
uppdrag att noggrant följa utvecklingen och årligen rapportera antalet
examinerade bågjägare samt övriga erfarenheter. Vidare I och med att
försöksjakten skett i hägn föreslås även att verksamheten utvärderas efter en
treårsperiod för eventuella justeringar i regelverket inklusive vilka djurarter som i
framtiden bör vara tillåtna för jakt med pil och båge.
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