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9 § Statsministerns frågestund
Ändringarna i rennäringsförordningen
Anf. 54 HELÉN PETTERSSON i Umeå (s):
Herr talman! Förra torsdagen fattade regeringen ett för oss norrlänningar ganska
kontroversiellt beslut om att ändra i rennäringsförordningens § 3. Det öppnar upp för utländska
jägare att jaga i den svenska fjällvärlden på samma villkor som svenska jägare, det vill säga
bland annat utan medföljande jaktguide som känner till förhållandena och naturen.
Bakgrunden till att beslutet fattades, enligt bland andra jordbruksministern, är en oro för att
Sverige eventuellt skulle kunna anmälas till EG-domstolen för att man bryter mot
tjänstedirektivet.
Min fråga till statsministern blir: Tror inte statsministern att det kan leda till ett nationellt
demokratiunderskott när man ändrar svenska förordningar på sådana grunder, det vill säga att
EU eventuellt skulle kunna misstycka med våra regler?

Anf. 55 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m):
Herr talman! Det är lite konstigt. Vi har en glest befolkad del av landet där det alltid verkar
vara för trångt. Det förs alltid diskussioner av det här slaget. Det är antingen samer mot dem
som inte är samer, eller som i det här fallet då det är de som är födda i Sverige som står mot
utländska medborgare.
Min absoluta ideologiska övertygelse är att vi så lite som möjligt ska skapa lagar som tillåter en
avgränsad grupp att göra något som andra inte tillåts göra. Ett uppenbart skäl är att det inte
ser trevligt ut när man försöker kontrollera och se vilka som pass och vilka som inte har pass
vid den jakt som utförs.
I all min kontakt med jägare har det slagit mig hur oerhört ansvarsfulla och noggranna jägare
är. De vet oftast att ta hand om mark och att jaga på ett ansvarsfullt sätt. Jag har ingen
anledning att tro att det är skillnad mellan jägare från andra länder och svenska jägare.
Den uppenbara tanken är naturligtvis att vi får samma rätt i andra länder som den vi erbjuder
dem som kommer hit.

