
Jakt handlar om att uppleva natu-
ren. Om kamratskap mellan jägare 
och hundar, om tidiga mornar när 
dimman släpper över gläntan, om 
doften av rykande termoskaffe. 
Jakten är en folkrörelse med 300 
000 aktiva jägare i hela Sverige, 
som hjälper till att på ett ansvars-
fullt sätt förvalta de svenska vilt-
stammarna.

Vår jaktpolitik bygger på tilltron 
till en jägarkår som tar ansvar för 
sina vapen, sina medmänniskor 
och de vilt man jagar. Tilltron till 
svenska jägare präglar vår syn på 
både vapenhantering och vilt- och 
rovdjursförvaltning. Vi tycker det 
är viktigt att man tar hänsyn till 
djurstammarna ser olika ut runt 
om i landet. Därför vill vi att be-
slut om jakt ska fattas närmare de 
människor som berörs.

För jaktpolitiken framåt!
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Värna legal vapenanvändning
Vi måste skilja på legal och illegal va-
penhantering. Legala vapen används 
sällan för brott. Därför ska jägares och 
sportskyttars vapenanvändning värnas, 
bland annat genom snabbare tillstånds-
givning. För att motverka illegal vapen-
hantering behöver vi skärpta regler mot 
vapenbrott och bättre samarbete inom 
EU för att hindra spridningen. 

Närmare rovdjursförvaltning 
Vi vill att stammarna av varg, björn, 
järv, lo och kungsörn ska bevaras. Sam-
tidigt ska vi ta hänsyn till människor 
som bor och verkar där rovdjuren finns. 
Licens- och skyddsjakt ska fortsatt vara 
en naturlig del av rovdjursförvaltningen. 
Den ska bestämmas regionalt och natio-
nellt – inte av EU.

Bättre skydd mot rovdjur
Rovdjur kan vara ett stort hinder för 
djuruppfödning, till exempel av lamm 
och ren. Angreppen är plågsamma för 
djuren och kostar både ekonomiskt och 
emotionellt. En välfungerande rovdjurs-
förvaltning och stängsling är därför vik-
tigt, men det räcker inte. Vi vill att djur-
ägare ska ges bättre möjligheter än idag 
att skydda sina husdjur och tamdjur mot 
rovdjursattacker.

Mer jobb inom jaktturism
Vi vill ha fler jobb inom jaktturism. Det 
är bra för jägarkåren och stärker lands-
bygden. Därför måste det vara enkelt att

starta företag inom jakturism och mindre 
kostsamt att anställa säsongsarbetare.  

Fler ska kunna jaga
Jakten ska vara tillgänglig för alla. Jäga-
re med funktionsnedsättning ska därför 
ha rätt att använda motorfordon. Idag 
krävs dispens från terrängkörningsla-
gen, jaktförordningen och jaktlagen. Det 
är för krångligt. Vi vill förenkla och korta 
handläggningstiden för dispens.  

Mer viltkött på tallriken
Ökningen av vildsvinsstammen leder till 
skador för lantbruk och i trafiken. Där-
för är det viktigt att avskjutningen ökar. 
Då behövs regelförenklingar så att pri-
vatpersoner, offentliga kök, matbutiker 
och restauranger lättare får tillgång till 
viltköttet. Vi vill att viltkött ska vara lika 
naturligt på tallriken som falukorv. Det 
ökar intresset för det vilda, samtidigt 
som köttet tas om hand. 

Välkommen till Centerpartiet!
Centerpartiet står för närodlad politik 
och ett nytt ledarskap för Sverige. Vi 
vill ha ett grönt, tryggt och företagsamt 
samhälle där du bestämmer mer över 
din vardag – var du än bor. 

Vi är en folkrörelse som samlar och en-
gagerar människor som tillsammans vill 
arbeta för att föra Sverige och världen 
framåt. 

Centerpartiet vill


