
Jakt politik! 

 

Centerpartiet  Nils Olov Lindfors   
 
Centerpartiets jaktpolitik kan man läsa mer på via denna länk 
http://www.centerpartiet.se/var-politik/alla-fragor/jordbruk-jakt-och-fiske/ 
 
Nils Olov vill framhålla att den bygger på ägande rätten att förvaltningen skall 
ske i dialog mellan markägare och jägare då båda dessa och viltet har att 
vinna på den samordning och samhörighet skapas genom älgskötselområden 
och viltvårdsområden. Ett vanligt utryck är i centerpartiets politik är att den ska 
vara ”närodlad” där beslut skall tas nära av de som direkt berörs detta gäller 
även i jaktliga frågor. 
 
Vad vill Nils Olov och centerpartiet ändra på/verka för i jaktens bedrivande i 
Norrbotten? 
 
Fem snabba svar från Nils Olov, 
 
Jakt för alla? 
Byråkratin som utesluter funktionshindrade att delta i jakten idag på samma 
villkor som övriga skall politikerna ta bort så fort som möjligt! Samtidigt är det 
viktigt att jägarna skall verka för en attitydförändring för att vara än mer öppna 
och välkomnade för funktionshindrande och andra till få ta del av den jaktliga 
gemenskapen. 
 
Älgjakten? 
Prissättningen idag från Sveaskog motverkar en god avskjutning av 
älgstammen. Idag är fällavgiften är lika mellan en fjoling och en tjugotaggare 
det är inte en bra förvaltning av älgstammen. Sveaskog måste påverkas att 



sänka och justera fällavgifterna så att älgstammen beskattas underifrån 
istället. 
 
Dubbelregistreringen? 
Nyttjanderätten (samernas rätt till jakt och fisk) borde begränsas med ett 
förbud för av salu av vildfångad fisk och vilt. Detta skulle kunna skapa 
näringsverksamhet inom både jaktturism och fisketurism som skulle ge fler 
intäkter, arbetstillfällen och samtidigt ge en möjlighet att lösa problemen med 
dubbelregisteringen. 
 
Fjälljakten? 
Frågan går bara att lösa genom att EU rätten ändras och det är vi beredda att 
göra. Även här skall det vara närodlat så att ortsbor och närboende och 
svenskar har förtur före andra. 
 
EU arts- och habitats direktiv? 
Direktiven måste revideras och överses! Här skall centern verka genom 
Fredrik Federlay i Bryssel, så att revidering av direktiven möjliggörs. 
 

 


