
 

Uttalande från Svenska djurparksföreningen med anledning av aktuella motioner om djurparker	
 	
Svenska djurparksföreningen (SDF) har uppmärksammat riksdagsmotioner som föreslår att helt 
avveckla svenska djurparker eller förbjuda djurparker att hålla specifika djurarter. SDF är mycket 
bekymrade över synen på parkernas djurhållning och okunskapen om det viktiga arbete djurparkerna 
genomför inom bevarande, forskning och utbildning.	
 	
Många djurarter hotas i sina naturliga miljöer, mycket på grund av människans sätt att utnyttja jordens resurser. 
Medan vårt ekologiska fotavtryck växer, minskar den biologiska mångfalden. Så mycket som 25 procent av 
jordens däggdjur och 13 procent av jordens fåglar är redan idag utrotningshotade enligt den internationella 
naturvårdsunionen (IUCN).	
 	
Djurparkernas arbete med reservpopulationer och aktivt naturvårdsarbete i fält blir därför viktigare för varje år. 
Det finns flera arter som skulle ha varit utdöda om det inte vore för djurparkerna. Bevarandeprojekt har bland 
annat räddat visenten, oryxantilopen och lejontamarinen från utrotning.	
 	
Att helt förlita sig till bevarandearbete på plats i naturen skulle vara förödande för många arter. Pilgrimsfalken, 
vitryggiga hackspetten och myskoxen är exempel på arter som troligtvis redan hade varit försvunna från svensk 
natur utan djurparkernas arbete. Amurleoparden och addaxantilopen är andra exempel på arter med idag kritiskt 
få individer kvar i naturen och som sannolikt skulle utrotas utan djurparkernas engagemang.	
 	
Dessutom besöks svenska djurparker varje år av över 7 miljoner människor som får en större förståelse för och 
ökad kunskap om djur och natur. Cirka 90 000 skolbarn och studenter deltar också i djurparkernas pedagogiska 
program om bland annat djur, natur och hållbar utveckling.	
 	
Att djuren i svenska djurparker skulle fara illa stämmer inte. Välutbildade och erfarna zoologer, biologer, 
djurvårdare och veterinärer arbetar systematiskt för att upprätthålla högsta välmående för djuren. Dessutom sker 
regelbundna kontroller för att säkerställa att djurens välmående upprätthålls.	
 	
– Djurparkerna behövs mer än någonsin tidigare. Fler och fler arter räknas som utrotningshotade och våra djur 
fungerar som en livsviktig reserv om en art riskerar att utrotas i naturen. Men det bakomliggande problemet är 
människans överexploatering av jordens resurser. Och även där har vi en avgörande roll med att bidra till 
forskning, sprida kunskap och skapa engagemang. För att vi ska bedriva vårt viktiga arbete krävs att djuren i 
våra parker mår bra. Det säkerställs dels av parkernas kompetenta medarbetare men även vid regelbundna 
kontroller från både Djurparksföreningen och statliga tillsynsmyndigheter, säger Jens Larsson, ordförande för 
Svenska djurparksföreningen.	
 	
SDF ställer sig även kritiska till föreslagen lagstiftning som ska reglera vilka arter som får hållas i svenska 
djurparker. SDF anser att djurparkerna idag besitter den zoologiska kompetens som krävs för att efterleva kraven 
i djurskyddslagen gällande djurens välmående, oavsett art. Att lagstifta bort möjligheten för djurparkerna att 
hålla vissa djurarter skulle inte bara försämra möjligheterna att driva ett långsiktigt bevarandearbete och 
genomföra avgörande forskningsinsatser, utan också påverka möjligheten att varje år utbilda och engagera 
miljoner människor i bevarandet av djur och natur.	
 	
 	
 	
För mer information kontakta:	
Jens Larsson, Ordförande Svenska djurparksföreningen	
Tele: 0651-67 79 20	
E-mail: jens.larsson@jarvzoo.se	


