
Jakt politik! 

 
 
Folkpartiet Anne K Jatko 
 
Folkpartiets jaktpolitik kan man läsa mer på via denna länk 
http://www.folkpartiet.se/rovdjur/ 
 
Anne menar att det är viktigt att man tar tag i de frågor som är viktiga för oss som 
bor och verkar i Norrbotten att tillsammans kommer fram till en 
samförståndslösning. Beslut skall tas av dem som är direkt berörda. 
Jaktens bedrivande i förhållande till äganderätten till marken och nyttjande rätten är 
en fråga som behöver lösas. Det skall inte etniciteten som avgör om man får jaga 
ovan odlingsgränsen eller ej. Folkpartiet vill att det allmänna uppdraget skall vara 
kvar som idag då, uppdraget har fungerat väl och det inte finns någon anledning att 
ändra på detta. 
 
Vad vill Anne och Folkpartiet ändra på/verka för i jaktens bedrivande i Norrbotten? 
 
Fem snabba svar från Anne, 
 
Jakt för alla? 
Självklart skall de med funktionshinder kunna jaga precis som de utan hinder så 
långt som möjligt. Här måste bland annat ändringar till i 
terrängkörningsförordningen så att inte reglerna diskriminerar de som har 
funktionshinder. 
Ovan odlingsgränsen har en del restriktioner gjort att unga intresserade har inte 
möjlighet att ingå i jaktlagen pga att samebyarna ser lite olika på hur och vilka som 
få ingå i lagen. Detta måste lösas genom samverkan där samförstånd och allas lika 
rätt är ett ledstjärna. 

http://www.folkpartiet.se/rovdjur/


 
Älgjakten? 
De problem som idag finns med dubbelregistreringen behöver lösas så att man 
fortsatt kan leva och bo och jaga tillsammans, görs inget så blir konflikten bara 
värre.  
Det vore bra om älgköttet som jagas kunde serveras till skolorna och omsorgen.  
 

Fjälljakten? 
Ortsborna har en större rätt till jakten än EU medborgarna generellt. Jag kommer 
att verka för en återgång till så som det var före 2006.  
 

EU arts- och habitats direktiv? 
Anne är för en revidering och översyn av direktiven. Det är rimligt att man tar 
hänsyn till vad den lokala befolkningen tycker samtidigt som livsmiljö och 
population för en art kan skilja sig mycket inom i EU. Folkpartiets uppfattning är att 
inget enskilt medlemsland skall kunna göra ändringar i de gemensamma direktiven. 
Enligt Anne skulle de kunna existera lokala variationer i de gemensamma 
direktiven. Jag tänker på att fågeljakten på hösten här uppe ovan odlingsgränsen är 
ett skämt. På våren kunde man under en viss tid driva jakt av sjöfågel. På hösten 
kunde jakten stoppas för att låta fåglarna växa ifred.  
 
Licenshanteringen? 
Väntetider på 2-3 månader för att få en licens är under all kritik. Andra län har en 
licenshantering på 1-2 veckor. Detta måste polismyndigheten i Norrbotten ändra på 
genom att omfördela resurser.  


