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Vänsterpartiets jaktpolitik kan man läsa mer på via denna länk 
http://www.vansterpartiet.se/politik/rovdjur 
 
Glenn talar om att det inte finns framtaget något detaljerat jaktmanifest utan att 
partiet tagit ställning i rovdjurspolitiken och att ansvaret för jakt och natur skall 
lyda under miljödepartementet och ansvarig myndighet skall vara 
Naturvårdsverket men med ett landbygdsperspektiv. Glenn betonar att 
mångfalden är viktig och jakten fortsatt skall vara en folkrörelse där 
kostnaderna skall hållas nere. Avvägningar och beslut i viltförvaltningen bör i 
större grad tas av Viltförvaltningsdelegationen. Alla beslut och regelverk 
behöver följas upp, utvärderas och revideras efterhand så att det syfte eller 
målsättning man haft verklig uppnås. Att svara på frågan blev det som vi 
tänkt? 
 
Vad vill Glenn och vänsterpartiet ändra på/verka för i jaktens bedrivande i 
Norrbotten? 
 
Fem snabba svar från Glenn, 
 
Jakt för alla? 
Idag utestängs de som har funktionshinder, de regelverk som försvårar 
tillgängligheten för funktionshindrande behöver tas bort. Sedan bör man 
överse ett möjligheten att certifira marker för att kunna stimulera åtgärder för 
att för en ökad tillgänglighet som exempel att anpassa en mark för jägare 
beroende av rullstol/terränghjuling etc. Likaså möjligheterna att stödja 
produktutvecklingen för jägare med funktionshinder anpassning av utrustning 
och tillbehör. 
 



Älgjakten? 
Priset för att jaga på statens marker(Sveaskog och ovan odlingsgräns, 
kronoholmar, etc.) behöver sänkas, så att alla har möjlighet att jaga! Det får 
inte vara ett vinstintresse eller plånboken tjocklek som avgör vilka som kan 
jaga. Detta kan styras genom att politikerna ändrar ägardirektiv så att det sker 
en förflyttning från vinstkrav till att tillhanda en service för medborgarna. D v s 
Intäkterna från skogen kan balansera ett underskott från jakten. 
 
Fjälljakten? 
Vi tycker inte det är nuvarande regelsystemet är acceptabelt och vi arbetar för 
att förändra det. Vänsterpartiet fick 2012 igenom att regeringen långsiktigt ska 
trygga fjälljakten och i det arbetet ompröva en lagändring. Något förslag har 
dock inte kommit från regeringen. 
Vi vill att jägare som bor, arbetar och betalar skatt i Sverige ska ha förtur vid 
upplåtelse av småviltjakt på statens mark i fjällen. Beslutet att öppna upp för 
jägare som inte har tillräcklig kunskap riskerar att leda till att vår natur inte 
värnas och sköts på det sätt som krävs. Det är bra om möjligheten till jakt kan 
stärka besöksnäringen, men det får inte ske på bekostnad av lokal och 
närboende jägares möjligheter att bedriva jakt och viltvård. 
 
EU arts- och habitats direktiv? 
Art- och habitat direktivet är av stor betydelse för att värna biologisk mångfald 
och hotade arter som rör sig över nationsgränserna. Vi kommer fortsatt att slå 
vakt om det för att stärka den biologiska mångfalden. Vi vill att jaktfrågor ska 
beslutas nationellt, men direktiv och avtal för att bevara biologisk mångfald ska 
följas då arter rör sig över nationsgränser. I likhet med Vargkommittén anser vi 
att vetenskapligt grundade nivåer för gynnsam bevarandestatus är en 
förutsättning för en långsiktigt hållbar rovdjurspolitik. Nödvändiga 
populationsstorlekar ska beslutas efter ett vetenskapligt underlag som avgör 
vad som krävs för gynnsam bevarandestatus.  
 
Licenshanteringen? 
Dagens väntetider på flera månader är för långa. Det är en serviceuppgift som 
polismyndigheten har att prioritera resurser så att man kan ge den service som 
medborgarna har rätt att ställa! Dessa ärenden skall hanteras enligt 
”skyndsamhets regeln” i myndigheters handläggning och svar etc. En väntetid 
på 10-14 dagar är acceptabelt. Jämför med den tid man får vänta få att få ett 
pass. Detta behöver åtgärdas, möjligen blir det bättre när polisen 
omorganiseras till en myndighet. 


