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Angående införande av pil och båge som godkänt jaktmedel i Sverige 
 
Den av SLU genomförda utvärderingen av bågjakten visade på många positiva möjligheter 
och kunde inte visa påvisade negativa effekter angående jakt med pilbåge. En del de 
nämner är oro för allmänhetens acceptans för jakt om denna jaktform införs. Just denna 
fråga är av stor betydelse för våra båda förbund och vi kan konstatera att kontakter i 
Danmark och Finland kan lugna oss på den punkten. Utan denna kunskap hade vi aldrig 
drivit denna fråga som jaktorganisationer som värnar om den svenska jakten. 

Rapporten var i stora delar positiv till att införa jakt med pil och båge i Sverige. SLU förordar 
bland annat ”storskaliga jämförelser” vilket torde kräva att jakt med pil och båge blir en 
godkänd jaktform i Sverige för att möjliggöra sådana jämförelser. Eftersom den övervägande 
delen av remissinstanserna var positivt inställda till bågjakt önskar nu Svenska 
Jägareförbundet (SJF) och Svenska Bågjägareförbundet (SBJF) att Naturvårdsverket 
fortskrider i ärendet.  

Ärendet ligger helt i Naturvårdsverkets linje enligt viltstrategins vägval (bilaga 1) att främja 
viltet som resurs och att utveckla möjligheterna att använda nya sätt att jaga. Att införa en 
jaktmetod som har låg belastning på både vilt och miljö ligger helt rätt i tiden och som en 
konstruktiv och gynnsam åtgärd. 

Förbunden anser att det var en klok bedömning som NVV gjorde 2018, då man valde att 
invänta erfarenheterna av Danmarks och Finlands genomförda utökning av bågjakt som 
innefattade stort hjortvilt. Erfarenheterna från våra grannländer resulterade av införlivandet 
av större hjortvilt som jaktbart vilt med pilbåge och kan inte tolkas annat än mycket positivt 
och styrker ärendets position i Sverige.  

Naturvårdsverkets egna förslag och regelverk som gick på remiss tidigare är positiv på 
många punkter. Förbunden har dock tidigare tillsammans lagt ett förslag (bilaga 2) på lovligt 
vilt, utrustningskrav och utbildning vilket vi menar fortfarande vore gångbart och mer 
överensstämmer med Danmark, Åland och Finlands regelverk. 

SJF och SBJF ser även en stor nytta med att införa en jaktform som på ett förenklat och 
hänsynsfullt sätt kan understödja de allmänt vedertagna reduktionsmetoderna angående 
viltskador i grödor, planteringar och trädgårdar. Förbunden ser också ett snabbt växande 
behov av en strukturerad viltförvaltning i urbana miljöer där pilbågen i andra länder har visat 
sig fungera ypperligt och med mindre risker och störning för allmänheten. 
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Gällande utbildning så finns det ett färdigt utbildningspaket som är framtaget av SBJF, detta 
är i grunden baserat på den internationella bågjägare utbildningen (IBEP, 2x8h teori + 
skriftligt prov och därefter ett praktiskt skjutprov i enighet med de danska minimikraven). 

Förbunden utgår nu från ett positivt beslut angående jaktformen då Naturvårdsverket nu har 
nödvändig faktabaserad information samt även de nu styrkta erfarenheterna från Danmark 
och Finland till grund. 
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