
Nationalpark. 

 

Tanken slår mig gång på gång. 

Varför får man inte jaga i en nationalpark? Vad är det man skulle förstöra? 

Vad är parken till för, och för vem? 

 

 

I Wikipedia kan man bland annat läsa följande definition: 

 

”Nationalparker i Sverige är särskilt skyddsvärd natur och kan avsättas av svenska 

staten. Nationalpark är en kraftfullare men mindre flexibel skyddsform än naturreservat. 

Nationalparker måste ligga på statlig mark och regeringen fattar beslut om inrättande av 

dem efter medgivande av riksdagen. 

Det finns idag 29 nationalparker i Sverige, med sammanlagt ca 7 000 km² landareal” 

 

Tänk om vi finge att jaga här. För om man tänker på fjälljakten som vi känner den i dag så 

upplevs det trångt pga av alla icke boende i Sverige som jagar på våra fjäll. 

 

Känns det verkligen trångt i fjällen? Ja, på vissa ställen. Det finns ju ett antal kvoterade 

områden som bara får bevistas av ett begränsat antal jägare/dygn. Men öppna parkerna för 

jakt och begränsa möjligheterna till jakt för jägare som icke är bosatta i Sverige så skulle 

kvalitén på helhetsupplevelsen av vår fjälljakt öka. Öppna parkerna för jägare boende i 

nationen. 

 

Å det säger väl sig självt.. 

Jägare är i mitt tycke en ursprungsbefolkning, likväl som ex.v samerna. Jägarna är 

naturälskande, jägarna är djur och naturvårdande. Att positivt särbehandla oss, vore inte fel. 

 

Vad skulle kunna hända?  

Knappast någon större miljöpåverkan, skulle jag tro. 

Eu då, ja, oj oj. Är inte den frågan överspelad redan? Eller ska vi söka efter hinder för att i 

slutänden bestraffa vår egen befolkning? 

 

Jag bara undrar.. 

 

 

Tumme upp: För respektfulla jägare som värnar om jakten, viltet och vår natur. 

 

 

Tumme ned: Den årliga invasionen av jägare som icke är bosatta i Sverige och som i mångt 

och mycket respektlöst breder ut sig på våra fjäll å omintetgör en kvalitativ fjälljakt för oss 

vanliga jägare… 
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