
Motioner om jakt 2016/17 
 

1. Sammanfattning:  

Motionärerna: 

Mest aktiva när det gäller att motionera om ökad jakt är centerpartister och kristdemokrater 

där 40 % av ledamöterna lagt motioner. Därnäst kommer moderaterna där 30 % lagt 

motioner och de följs av sverigedemokraterna med 20 %. Vänsterpartiet har inte lagt någon 

motion alls om jakt. Socialdemokraterna och miljöpartiet är inte så aktiva motionärer då de 

sitter i regering och kan fatta egna beslut. Åtta socialdemokrater motionerar ändå om 

lättnader för jägare och mer jakt. En miljöpartist har lagt en motion om att underlätta att få 

ersättning för rovdjursstängsel och två har motionerat mot försäljning av elefantbetar. Inget 

parti har motionerat om begränsning av jakt eller jaktmetoder i Sverige. 

Motionerna: 

Övergripande frågor 

(KD), (SD) och (C) vill återta makten över jakten från EU. (M) och (S) vill att Svenska 

Jägareförbundet ska behålla ”allmänna uppdraget”. (SD) och (C) vill ha en fristående 

jaktmyndighet och (C) vill att den ska ligga i Karlstad. (M) vill minska miljöorganisationers rätt 

att överklaga jaktbeslut.   

Rovdjur 

(SD) vill minska rovdjursstammarna och (C) och (M) är inne på samma linje då de vill öka 

försvaret av husdjur, se över referensvärden och underlätta skyddsjakt genom snabba ej 

överklagningsbara beslut. (KD) och (M) vill öka ersättningen för rovdjursskador och (M) och 

(C) ersättning för dem som utför skyddsjakt på rovdjur.  (SD) vill ändå att gynnsam 

bevarandestatus för varg ska uppnås före licensjakt.  

Vildsvin 

(KD), (M), (C), (SD) och (S) vill öka jakten vildsvin, tillåta fler hjälpmedel i jakten som kameror, 

rörlig belysning och nya fällor, samt vill man underlätta försäljning och konsumtion av 

viltkött. Avviker gör Magnus Persson (SD) som tycker man ska förbjuda vildsvinsfällor då 

vildsvin är lättstressade.  

Sälar 

(M) vill att regeringen ser till att Sverige får behålla sitt undantag  för att sälja sälprodukter 

inom EU, (SD) vill ha licensjakt på sälar och (M), (S) och (C) vill också se mer säljakt.   

Skarvar 

(M), (SD), (C) och (S) vill ha mer skarvjakt gärna allmänna jakttider, bland annat för att inte 

”kustlandskapen ska ödeläggas” eller för att ”skarvarna inte ska ta över vår skärgård”.  



Korpar 

(SD) vill införa allmän jakttid på korpar och återinföra vårjakten på morkullor.   

Jakt för funktionsnedsatta  

(M), (SD) och (S) vill underlätta jakten för funktionsnedsatta genom ändring i 

terrängkörningslagen. 

Mer udda frågor 

Carl-Oskar Bohlin (M) vill utreda vilka smittor älgflugan kan sprida och hur den kan 

bekämpas. Cecilia Widegren (M) vill att älgjaktspremiären ska flyttas till en lördag.  

För djuren positiva motioner 

(C) vill att det görs en översyn av lagstiftningen om trafikskadat vilt för att fler arter ska 

omfattas av anmälningsansvar och eftersök. (MP) vill förbjuda all handel med elfenben.  

  

2. De aktuella motionerna: 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Åsa Coenraads (M), Gunilla Nordgren (M),  Jesper Skalberg 

Karlsson (M),  Roland Gustbée (M), Lars-Arne Staxäng (M), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Sten 

Bergheden (M) vill 

 att Svenska Jägareförbundet fortsatt ska ha ansvar för allmänna uppdraget 

 värna den svenska jakten 

 se över organisationers minsta storlek för att talerätt i frågor om licens- och 

skyddsjakt 

 göra en översyn om ersättning vid skyddsjakt, utan att påverka decentraliseringen av 

viltförvaltningen 

 att länsstyrelserna ska få i uppdrag att förebygga rovdjursangrepp  

 att det ska bli enklare att sälja viltkött 

 att det ska underlättas för funktionsnedsatta att jaga, terrängkörning 

 att jakten på skarv utökas 

 att regeringen ska se till att vi ska få fortsätta sälja sälprodukter inom EU 
Motion 2016/17:3171 https://data.riksdagen.se/fil/587896ED-9EF5-4819-96B1-

B567BFD26075. 

Magnus Oscarsson (KD), Annika Eclund (KD), Emma Henriksson (KD), Lars-Axel Nordell (KD), 

Roland Utbult (KD) och Aron Modig (KD) vill  

 att makten över jakten återtas från EU 

 öka ersättningen för rovdjursskador 

 öka jakten på vildsvin och underlätta försäljning av vildsvinskött 

 att endast en instans ska ha hand om överklagningsärenden (redan införts i år)  
Motion 2016/17:3283 https://data.riksdagen.se/fil/E47B70B0-B044-453E-A02A-

B6E373A9C828. 
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Runar Filper (SD),  Anders Forsberg (SD), Martin Kinnunen (SD) vill  

 att makten över jakten återtas från EU 

 att en fristående myndighet för jakten inrättas 

 att kommun ska vara remissinstans om länsstyrelsen inte beviljar en persons ansökan 

om skyddsjakt 

 hålla nere rovdjursstammarna 

 ha en övre gräns för björnstammens storlek 

 att gynnsam bevarandestatus för varg ska uppnås före licensjakt 

 ha samlad älg- och kronhjortsförvaltning 

 underlätta vildsvinsjakt med bl.a. flera vildsvinsfällor, kameror o.dyl. 

 att jägare som inte återrapporterar småviltjakten inte ska få köpa jaktkort nästa år 

 ha jakt på korp och vårjakt på morkulla 

 ha mer jakt på skarv 

 ha licensjakt på säl 

 att det ska underlättas för funktionsnedsatta att jaga, terrängkörning 

 att miljöorganisationer inte ska få bidrag ur Viltvårdsfonden (jaktkortsintäkter) 

 minska miljöorganisationers talerätt i viltfrågor 

 begränsa utlänningars rätt att jaga småvilt i fjällen 

 att alla som bor på statlig mark där renskötsel är tillåten ska ha samma rättigheter till 

jakt och fiske oavsett näringstillhörighet och etnisk tillhörighet 

 att det ska bli enklare att sälja viltkött 

Motion 2016/17:2445 https://data.riksdagen.se/fil/A85676E8-8780-497F-9000-

1F65BF843905 

Kristina Yngwe (C), Eskil Erlandsson (C) vill 

 se över kostnaderna vid skyddsjakt 

 öka möjligheterna att försvara husdjur mot rovdjur 

 se över fjälljakten, förtur för svenska jägare 

 se över regionaliseringen av habitatdirektivets inverkan på jakt 

 se över de höjda referensvärden för rovdjur 

 att makten över jakten återtas från EU 
Motion 2016/17:1956 https://data.riksdagen.se/fil/B583DD37-7ACA-4985-A3B4-

D9C095FFEA66. 

 

Niclas Malmberg (MP) vill 

 förenkla möjligheten att få bidrag till att sätta upp rovdjursavvisande stängsel 
Motion 2016/17 https://data.riksdagen.se/fil/F3427B9F-27F1-4F26-A378-17D43F1CB784. 

Eva Lohman (M), Ann-Britt Åsebol (M) vill 

 ha mer jakt på skarv (för att inte kustlandskapet ska ödeläggas) 
Motion 2016/17:74 https://data.riksdagen.se/fil/C3F4A383-B2D2-4B8B-9837-

DDFF129E40F9. 
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Christian Holm Barenfeld (M) 

 att det ska bli tillåtet med rörlig belysning vid jakt på vildsvin 
Motion 2016/17:129 https://data.riksdagen.se/fil/BC2ED47E-2332-47A9-84DD-

CD27F1E37CDD. 

Saila Quicklund (M) vill  

 se över fjälljakten, förtur för svenska jägare 

 gynna djurbestånden genom avlysning av jakt vid behov 
Motion 2016/17:143  https://data.riksdagen.se/fil/F767DCF7-E5CF-4DC1-B771-

E2297D4A4675. 

Saila Quicklund (M) 

 vill inte att priserna på jaktkort  på statens marker höjs över prisindex 
Motion 2016/17:163 https://data.riksdagen.se/fil/D8E18915-5AC3-41A2-87C1-

AF24CA381D94. 

Helén Pettersson (S), Jamal Mouneimne (S) vill 

 att Svenska Jägareförbundet fortsatt ska ha ansvar för allmänna uppdraget 
Motion 2016/17:383 https://data.riksdagen.se/fil/112A3AEB-33D9-4F5F-AA13-

E3AAD340A49B. 

Finn Bengtsson (M) vill 

 underlätta för funktionsnedsatta att jaga, terrängkörning 
Motion 2016/17:406 https://data.riksdagen.se/fil/51E9EBD6-E265-4B2B-AFF2-

76C7064A7E27. 

Lotta Finstorp (M) vill  

 att det ska underlättas för funktionsnedsatta att jaga, terrängkörning 
Motion 2016/17:535 https://data.riksdagen.se/fil/D1155FC8-26E1-4366-88E5-

EAF787BD0DFE. 

Lotta Finstorp (M) vill  

 underlätta försäljning av vildsvinskött 
Motion 2016/17:537  https://data.riksdagen.se/fil/196A2952-EAE9-4BDE-9F71-

BB356C0841C0. 

Agneta Gille (S), Sanne Lennström (S) vill 

 öka jakten på vildsvin och underlätta försäljning av vildsvinskött 
Motion 2016/17:596 https://data.riksdagen.se/fil/A9849D79-948C-4C16-9B2B-

9D84D565E964. 

Magnus Persson (SD) vill 

 införa jakttid på korp, 1 juli – 31 december 
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Motion 2016/17:764 https://data.riksdagen.se/fil/41D96710-196C-4AB8-BC3B-

3B3E3A4FD9F. 

Magnus Persson (SD) vill 

 förbjuda jakt på vildsvin med fällor 
Motion 2016/17:784 https://data.riksdagen.se/fil/4E750E57-3DA8-4056-BCAB-

85CB1E29034E. 

Annicka Engblom (M) vill 

 ha mer jakt på säl och skarv 

Motion 2016/17:801 https://data.riksdagen.se/fil/402AFC41-EA67-4C6D-A4E7-

19B225A4591E. 

Lars Hjälmered (M) vill 

 ha en översyn av skydds- och licensjakt på varg (syfte mer jakt) 

Motion 2016/17:815 https://data.riksdagen.se/fil/7D7E7C65-6512-436F-95B7-

435D9BEED8D4. 

Magnus Persson (SD) vill  

 införa jakttid på skarv, 1 juli – 31 december 
Motion 2016/17:844 https://data.riksdagen.se/fil/98E77AC9-EEF6-4072-830C-

BE4A2483576A. 

Magnus Persson (SD) vill  

 att makten över jakten återtas från EU 
Motion 2016/17:845 https://data.riksdagen.se/fil/EFC5C5AE-A793-4D82-BDE8-
0F257AFE4DB6. 

 
Helén Pettersson (S), Fredrik Lundh Sammeli  (S) vill 

 att det ska underlättas för funktionsnedsatta att jaga, terrängkörning 

Motion 2016/17:971 https://data.riksdagen.se/fil/2DC74C8C-8EE9-4E19-BEA5-

9BE75563DF3C. 

Erik Andersson (M) vill 

 att jakten på skarv utökas 
Motion 2016/17:1021 https://data.riksdagen.se/fil/09723914-5942-40AB-8977-

FA61ADFE8D5C. 

Åsa Lindestam (S), Peter Jeppsson (S) vill 

 att kunskapsläget om skarvarnas liv och leverne ses över i  syfte att skarvarna inte ska 

ta över hela vår skärgård 
Motion 2016/17:1143 https://data.riksdagen.se/fil/FD1608C5-F938-432B-9655-

3DE68A19736B. 

Christian Holm Barenfeld (M) vill 

 Ha mer jakt på varg som hotar löshundsjakt, särskilt i Värmland 
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Motion 2016/17:1276 https://data.riksdagen.se/fil/49D56F4B-7C13-4984-BA1F-

7650E7CA5B9F. 

Betty Malmberg (M) vill 

 förenkla och sänka kostnaderna för tillståndsgivning av olika slag då det gäller jakt på 

vildsvin och möjliggöra temporära stopp för utfodring av dem 
Motion 2016/17:1564 https://data.riksdagen.se/fil/36DB43F6-5339-4499-B4AA-

C54964CB36ED. 

Peter Jeppsson (S), Suzanne Svensson (S) vill 

 ha utökad skyddsjakt på säl 
Motion 2016/17:1893 https://data.riksdagen.se/fil/03F9E729-3541-42D1-9750-

C26D4FB33EA9. 

Margareta B Kjellin (M), Tomas Tobé (M) vill 

 förenkla för skyddsjakt på varg efter hundangrepp 
Motion 2016/17:1917 https://data.riksdagen.se/fil/580FAF1F-E8A5-45B8-A015-

953007FD2C29 

Staffan Danielsson (C) vill 

 kraftigt minska rovdjurens dödande av renar 

Motion 2016/17:1978 https://data.riksdagen.se/fil/FB9836CE-FEB5-46CB-A766-

4CD66E31A253. 

Staffan Danielsson (C), Daniel Bäckström (C) vill  

 underlätta försäljning av vildsvinskött 
Motion 2016/17:1983 https://data.riksdagen.se/fil/7F3E6EAD-7F8D-4800-82E7-

C5640C087F01. 

Staffan Danielsson (C), Daniel Bäckström (C) vill  

 minska miljöorganisationers talerätt i viltfrågor 
Motion 2016/17:1984 https://data.riksdagen.se/fil/DEC9604D-94A1-4A0C-80E8-

FFCFC1F6CA03. 

Pål Jonson (M) vill 

 att en fristående myndighet för jakten inrättas och placeras i Karlstad 
Motion 2016/17:2055 https://data.riksdagen.se/fil/FC2694D5-C9FC-4091-8C05-

D9E0FC37C3E6. 

Carl-Oskar Bohlin (M) vill 

 utreda vilka smittor älgflugan kan sprida och hur den kan bekämpas 
Motion 2016/17:2357 https://data.riksdagen.se/fil/91FFDB4F-D649-4D62-B8FC-

4F03CDD91F3B. 
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Kent Ekeroth (SD), Runar Filper (SD), Mikael Jansson (SD), Adam Marttinen (SD), Roger 

Richtoff (SD), Richard Jomshof (SD),Magnus Persson (SD), Anders Forsberg (SD),Martin 

Kinnunen (SD) vill 

 ha särskild myndighet för vapenlicenser och allmänna lättnader när det gäller lagliga 

innehav av vapen (bara delvis bäring på jakt) 
Motion 2016/17:2443 https://data.riksdagen.se/fil/2A6073F4-5452-4C39-8A29-

32B1E094B2CE. 

Stina Bergström (MP) vill 

 ha starkare förbud mot handel med elfenben 
Motion 2016/17:2537 https://data.riksdagen.se/fil/11DE93EA-F79B-43F1-A588-

044CB1E9E7EB. 

Daniel Bäckström (C), Peter Helander (C) vill 

 att man ska få ha 5 skott i magasinet vid björnjakt 
Motion 2016/17:2605 https://data.riksdagen.se/fil/278EF84A-3159-4626-AA1E-

CCFD2D8A2103. 

Daniel Bäckström (C), Peter Helander (C) vill 

 att det görs en översyn om ersättning vid skyddsjakt 
Motion 2016/17:2606 https://data.riksdagen.se/fil/0504CB57-50FB-48C2-82C6-

5DA2B1716DB7. 

Carl Schlyter (MP) vill 

 att Sverige ska ta initiativ till bekämpning av organiserad brottslighet och korruption 

inom handel med skyddade arter 

 ha totalförbud mot handel med elfenben 

Motion 2016/17:2663 https://data.riksdagen.se/fil/25015761-2A94-4EF3-BA21-

71B51BEB4520 

Per-Ingvar Johnsson (C), Staffan Danielsson (C) vill 

 ha max 170-270 vargar, ingen fast vargstam i södra Sverige och omgående skyddsjakt 

efter första angreppet på får 
Motion 2016/17:2959 https://data.riksdagen.se/fil/2E28A701-3C9A-4F12-9790-

F12DA99DB27C. 

Per-Ingvar Johnsson (C), Anders Åkesson (C) vill 

 ha allmän jakt på säl 
Motion 2016/17:3023 https://data.riksdagen.se/fil/136587D7-EE8F-4617-B215-

041D4095440F. 

Kerstin Lundgren (C) vill 

 att det görs en översyn som säkerställer att enskilda tamdjursägare inte får bära 

kostnaderna för samhällets beslutade rovdjursförvaltning 

https://data.riksdagen.se/fil/2A6073F4-5452-4C39-8A29-32B1E094B2CE
https://data.riksdagen.se/fil/2A6073F4-5452-4C39-8A29-32B1E094B2CE
https://data.riksdagen.se/fil/11DE93EA-F79B-43F1-A588-044CB1E9E7EB
https://data.riksdagen.se/fil/11DE93EA-F79B-43F1-A588-044CB1E9E7EB
https://data.riksdagen.se/fil/278EF84A-3159-4626-AA1E-CCFD2D8A2103
https://data.riksdagen.se/fil/278EF84A-3159-4626-AA1E-CCFD2D8A2103
https://data.riksdagen.se/fil/0504CB57-50FB-48C2-82C6-5DA2B1716DB7
https://data.riksdagen.se/fil/0504CB57-50FB-48C2-82C6-5DA2B1716DB7
https://data.riksdagen.se/fil/25015761-2A94-4EF3-BA21-71B51BEB4520
https://data.riksdagen.se/fil/25015761-2A94-4EF3-BA21-71B51BEB4520
https://data.riksdagen.se/fil/2E28A701-3C9A-4F12-9790-F12DA99DB27C
https://data.riksdagen.se/fil/2E28A701-3C9A-4F12-9790-F12DA99DB27C
https://data.riksdagen.se/fil/136587D7-EE8F-4617-B215-041D4095440F
https://data.riksdagen.se/fil/136587D7-EE8F-4617-B215-041D4095440F


Motion 2016/17:3051 https://data.riksdagen.se/fil/39C5B0FD-2F5F-476E-B8C6-

39363B850E05. 

Anders Åkesson (C) vill 

 att jakten på skarv utökas 

 Motion 2016/17:3076 https://data.riksdagen.se/fil/AC77FB6F-4FD2-4723-A9F7-

86BE1B94F1E1. 

Rickard Nordin (C) vill 

 att det införs ett ömsesidigt erkännande av jägarexamen  mellan de nordiska 

länderna 
Motion 2016/17:3081 https://data.riksdagen.se/fil/B87ABBE8-9C34-452C-9F30-

AEC26F146148. 

Eskil Erlandsson (C), Per-Ingvar Johnsson (C) vill 

 att det görs en översyn av lagstiftningen om trafikskadat vilt för att omfatta fler arter 
Motion 2016/17:3088 https://data.riksdagen.se/fil/600F0FB5-D980-4D49-9397-

CE7D2182E387. 

Daniel Bäckström (C) vill 

 förstärka viltförvaltningsdelegationernas makt, snabba på handläggning av 

rovdjursjaktärenden och se till att överklaganden inte fördröjer jakt 
Motion 2016/17:3122 https://data.riksdagen.se/fil/D23A5F91-AD33-4CD5-8086-

728718606E55. 

Cecilia Widegren (M) vill 

 flytta älgjaktspremiären till en lördag 
Motion 2016/17:3130 https://data.riksdagen.se/fil/6B442EDD-8A3D-44DB-9A34-

7C91252C0F65. 
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https://data.riksdagen.se/fil/AC77FB6F-4FD2-4723-A9F7-86BE1B94F1E1
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