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Handel med Utrotningshotade Djur
Handel kretsar oftast kring djur såsom; tigrar, elefanter och noshörningar. Varför dessa just 
är eftertraktade beror på deras egenskaper och potentiella användning vilket sedan bygger 
upp en stor efterfrågan, till exempel används tigerskin för ren prydnad och skönhet eller till 
och med klädsel. Noshörningar och elefanter brukar oftast dödas på grund av dess horn 
och ben (elfenben), som sedan avänds till bl.a. piano tangenter, juveler och andra 
smycken. Den stora efterfrågan kring sådana produkter ökar både antalet jägare samt 
antalet offer detta är då den största anledningen bakom dess “state” som 
utrotningshotade. (1. http://www.wwf.se/vrt-arbete/illegal-handel/1122930-illegal-handel) 

Problemet med handeln av utrotningshotade djur består av ett flertal faktorer. En av dessa 
faktorer är såklart att djuren blir ännu mer hotade och risken att de dör ut ökar. Ett annat är 
att det blir svårt att estimera hur många av dessa djur som finns i världen då de inte är 
registrerade när de säljs illegalt. Detta gör att det blir svårt att uppskatta hur hotad en art är 
och agera därefter. Ännu en faktor skulle vara dess biologiska och etologiska 
konsekvenser, eftersom animalia tar stor del av näringskedjan innebär detta att de flesta 
konsumenterna samtidigt är byten (2. https://sv.wikipedia.org/wiki/Biologisk_m
%C3%A5ngfald, 3. https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4ringskedja). Detta innebär att 
om en faktor elimineras ur näringskedjan så hamnar dess byte i ett ytterst fridfullt tillstånd 
utan en övervakande konsument, detta innebär då att denna art nu kommer kunna 
expandera i antal och därefter resulterar detta i en brist på genetisk variation. När denna 
art nu ökat i antal innebär det av dess byten nu kommer ha en större chans av att dödas 
då deras konsumenter ökad, denna art kommer nu bli ännu mindre i antal, vilket innebär 
att dess byten ökar i antal och sedan fortsätter denna process som en kedjereaktion (4. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=4602620).  
  
Detta händer endast vid drastiska förändringar, det vill säga, exempelvis om en art väldigt 
snabbt dör ut. Om detta händer över en väldigt utdragen tidsperiod hinner arter oftast 
anpassa sig efter den nuvarande situationen. Till exempel om nu en art börjar dö ut och 
dess byten börjar växer i antal finns det en chans att bytets byten anpassar sig till faran 
och får en ökad chans för överlevnad. Detta är även en av anledningarna till varför den 
moderna och industriella utrotningen är en väldigt destruktiv faktor, då denna har en 
väldigt små tidsintervall och resulterar i drastiska förändringar bland art mängder.  

Man försöker på många håll att lösa problemen genom att förbjuda tjuvjakt och straffa de 
som säljer eller köper utrotningshotade djur eller hudar, ben osv. Men det görs för lite, 
tjuvjakten fortsätter och det gör även handeln av delar av djur. Tjuvskyttar kan lätt betala 
sig ur problem om de blir upptäckta eller tillfångatagna och de som säljer kan också göra 
det. En del av problemet ligger i att i många av de länder där detta händer så finns det 
mycket korruption. Det finns till och med speciella platser du kan betala för att åka till och 
jaga vilda och uppfödda djur illegalt. Dessa organisationer har mycket kapital och kan 
därför också lätt muta regeringsmän eller polis, till och med domare har blivit mutade så att 
dessa organisationer kan komma undan.  

Problemet med att införa starkare lagar och straff mot illegal handel av utrotningshotade 
djur är att det varorna får ett högre värde. Om utbudet sjunker för att flera fängslas eller 
bara lägger av så kan de få som är kvar tjäna stora mängder pengar och med de 
pengarna hitta nya sätt att sälja och jaga på. Det gör det också lättare för de att muta eller 
få tag på bra advokater för att komma undan.  
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För att förhindra sådant kan man till exempel ha en övervakande organisation, eventuellt 
ett samband med FN. Denna organisation får då ansvaret att övervaka handel kring 
djurhandeln, djurtransport och djur fångenskap. Genom att ha en sådan internationell 
organisation ser man till att enstaka korrupta regeringar och tjuvskyttar inte har lika enkel 
tillgång till en sådan svart marknad och handel, detta kan även kräva militära insatser i 
områden som är populerade av utrotningshotade djur.  

Problemet med en sådan organisation är att om de övervakar för mycket och ställer ut 
olika centraler eller bara fordon i områden där djur brukar vara är att djuren kan bli rädda 
och fly och på så sätt så har man skapat ett nytt problem. Djuren flyttar från sin vanliga 
plats och kan hamna i ett mer hotat område där det är enklare att de jagas.  

Stora andelar av de som är involverade i sådan handel är terrorist organisationer såsom 
ISIS & Al Shabab (5. http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/varlden/
article20518715.ab). Detta innebär att insatser för att reducera och eliminera terrorist 
grupper kan reducera efterfrågan och behoven av bl.a. elfenben och därmed minskar 
tjuvskytten och handeln.  

För att göra detta krävs militära insatser vilket kan vara direkt skadligt för miljön men också 
skadligt för människor i området. Om två grupper kämpar mot varandra så kommer de att 
orsaka förödelse i området där de kämpar och det kan i vissa fall vara en större fara för 
miljön än bara terroristgruppen själv. 

Den illegala handel som pågår just nu skadar flertalet utrotningshotade djur och får även 
andra arter att börja bli utrotningshotade. Som vi nämnt så finns det olika lösningar och det 
är upp till världens ledare att försöka lösa problemet.  
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Video: 

https://m.youtube.com/watch?v=v8rzMUhn01o 

Den här videon illustrerar problemet med tjuvjakt och handeln av utrotningshotade djur och 
efterfrågan som matar den. 
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