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Socialdemokraternas jaktpolitik kan man läsa mer på via denna länk 
Till den jaktfolder som socialdemokraterna och Helén XX arbetar med just nu. 
Socialdemokraternas Jaktfolder. 
 
Sven-Erik talar om att det finns ett framtaget jaktprogram från 2006 som visar 
var partiet står i ett antal frågor. Jakten skall vara var mans och kvinnas 
möjlighet och med en tydlig lokal förankring. Det behövs fler kvinnliga jägare 
och fler ungdomar skall ges möjlighet att jaga. Sven-Erik menar att det inte får 
vara plånboken som bestämmer vilka som kan jaga. Här skulle Sveaskog 
kunna föregå med gott exempel. Allmänna uppdraget är bra och skall fortsatt 
vara kvar som idag. Jaktlagsutredningen är för bred och trög, sakfrågorna bör 
kunna behandlas fortare. 
 
 
Vad vill Sven-Erik och socialdemokraterna ändra på/verka för i jaktens 
bedrivande i Norrbotten? 
 
Fem snabba svar från Sven-Erik, 
 
Jakt för alla? 
Jakten skall vara tillgänglig för alla. Dagens regler begränsar möjligheterna för 
funktionshindrade att bedriva jakt, det skall vi ändra på. 
 
Älgjakten? 
Låt det nya systemet verka ut och utvärderas, och förslag på förändring få 
komma från parterna utan detaljstyrning från politiskt håll. Sveaskogs priser 
skall inte vara prisledande, här måste ägardirektiven ändras till Sveaskog. Med 
sänkta priser på arrende och fällavgifter möjliggörs en lokal och nära bedriven 
jakt samtidigt som ungdomar har råd att jaga. 
 



Fjälljakten? 
Fjälljaktsfrågan är begraven i jaktlagsutredningen men kan lösas, det finns en 
riksdagsmajoritet och ett riksdagsbeslut för att återgå till ordningen före 2006. 
Besluten om jaktens bedrivande skall tas nära de människor som är direkt 
berörda. 
 
EU arts- och habitats direktiv? 
Idag innebär dessa direktiv ett antal låsningar för förvaltningen av våra 
viltstammar. Dessa direktiv bör öppnas upp så att de medger revidering och 
översyn. 
 
Licenshanteringen? 
Licenshantering idag i norrbotten är inte bra. Väntetider är idag oskäliga för 
både jägare och vapenhandel etc. Möjligen kan omorganiseringen till en ny 
polismyndighet göra att det bättre på sikt. 


