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Angående organisationsbidrag ur viltvårdsfonden fr.o.m. 2022 

Den 7 januari 2020 beslutade regeringen bl.a. om ett uppdrag till 

Naturvårdsverket att med medel ur viltvårdsfonden främja viltvården. I detta 

ingår att Naturvårdsverket från och med den 1 januari 2022, med beaktande 

av upphandlingsreglerna, ska se till att åtgärder som bl.a. rör viltövervakning, 

trafikeftersök och klövviltsförvaltning utförs.  

Regeringen har i kommunikationen kring beslutet varit tydlig med att 

Svenska Jägareförbundet från och med 2022 ska erhålla ett organisations-

bidrag beslutat av regeringen. Detta för att fortsätta utföra sitt rikstäckande 

arbete för landets viltvård. Regeringen har också kommunicerat att det finns 

möjlighet för Svenska Jägareförbundet att erhålla ett flerårigt bidrag, som 

baseras på en viss summa per betald viltvårdsavgift. 

Anledningen till att något regeringsbeslut inte meddelats kring det fleråriga 

bidraget är att regeringen i första hand vill säkerställa funktionaliteten i den 

del av det nuvarande allmänna uppdraget som Svenska Jägareförbundet i dag 

ansvarar för, och som Naturvårdsverket fått i uppdrag att ansvara för att 

utföra från 2022. Det är också mot den bakgrunden att det allmänna 

uppdraget fortlöper som vanligt 2021, och skulle Naturvårdsverket mot 

förmodan signalera till regeringen att övergången inte är genomförbar från 

2022 så kan delar av det allmänna uppdraget komma att behöva förlängas.  

Vi är dock måna om övergångsprocessen och ser med anledning av de beslut 

som fattats och ambitionen om att ha ett nytt system på plats från 1 januari 

2022 positivt på att Svenska Jägareförbundet redan nu inkommer med en 

ansökan om ett flerårigt bidrag för 2022 och framåt.  
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För att förtydliga vill vi därför att, när ni inkommer med er ansökan, 

inkluderar ett underlag som grundar sig på ett flerårigt organisationsbidrag 

som baseras på en viss summa per betald viltvårdsavgift. Efter att ansökan 

inkommit kommer den att beredas inom Regeringskansliet före beslut. 

Med vänlig hälsning 

 
Per Callenberg 

Statssekreterare 


