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Bidrag ur viltvårdsfonden till Svenska Jägareförbundet  

1 bilaga 

Regeringens beslut 

Svenska Jägareförbundet skall under år 2005 leda delar av jakten och 
viltvården i Sverige i enlighet med vad som framgår av bilaga till detta 
beslut. 
 
Svenska Jägareförbundet skall senast den 22 februari 2006 lämna den 
återrapportering som framgår av bilagan. Dessutom skall förbundet för varje 
verksamhetsområde redovisa och specificera förbrukade medel. 
 
Regeringen anvisar 21 miljoner kronor ur viltvårdsfonden till Svenska 
Jägareförbundet för förbundets verksamhet avseende det allmänna 
uppdraget för tiden juni–december 2005. Beloppet betalas ut av 
Kammarkollegiet med högst en sjättedel per månad efter rekvisition. 
 
Svenska Jägareförbundets ansökan om medel ur viltvårdsfonden för år 2006 
skall ha kommit in senast den 1 oktober 2005. 

Ärendet 

Regeringen gjorde i prop. 1999/2000:73 om jaktens villkor den bedöm-
ningen att statens uppdrag till Svenska Jägareförbundet att leda delar av 
viltvården och jakten, det s.k. allmänna uppdraget, skall bibehållas och 
preciseras. Tydliga krav på mål och syften skall ställas så att uppdraget 
fortlöpande kan utvärderas. Stödet till jägarorganisationerna skall läm-nas i 
form av ett fast bidrag och ett medlemsrelaterat bidrag. Bidrag kan efter 
ansökan lämnas för andra aktiviteter. Jägarorganisationerna skall tills vidare 
erhålla ett grundbidrag och ett medlemsrelaterat bidrag ur viltvårdsfonden. 
På längre sikt skall detta schablonmässigt framräknade bidrag minska och 
ersättas av preciserade uppdrag där ersättningen till organisationerna 
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bestäms särskilt för varje uppdrag. Riksdagen hade ingen erinran mot vad 
som i propositionen anförts om statens uppdrag till Svenska Jägareförbundet 
att leda delar av jakten och viltvården (bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 
1999/2000:253). 
 
Statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet uppdrog  den 
19 december 2001 åt f.d. länsjägmästaren Jan Fransson att utreda Svenska 
Jägareförbundets allmänna uppdrag att leda jakt- och viltvårdsarbetet i 
landet. 
 
Jan Fransson överlämnade den 28 februari 2003 rapporten ”Viltförvaltning 
– precisering av Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag”. Rapporten 
har remissbehandlats. 
 
Inom Jordbruksdepartementet har därefter utarbetats rapporten ”Precisering 
av Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag att leda delar av viltvården 
och jakten i landet”. Rapporten har remissbehandlats. Svenska 
Jägareförbundet, Sveaskog Förvaltnings AB och Jägareförbundets Tjäns-
temannaförening har kommit in med ytterligare skrivelser. 
 
För Svenska Jägareförbundets arbete med det allmänna uppdraget an-visas 
årligen medel ur viltvårdsfonden till förbundet. 
 
Svenska Jägareförbundet ansökte i skrivelse den 9 november 2004 om bi-
drag ur viltvårdsfonden för år 2005 med 50 miljoner kronor för att leda delar 
av viltvården och jakten samt 3 miljoner kronor för investering i ett IT-
baserat system för viltdatabashantering. 
 
Genom beslut den 27 januari 2005 anvisade regeringen 22,5 miljoner kronor 
ur viltvårdsfonden till Svenska Jägareförbundet för förbundets verksamhet 
för tiden januari–juni 2005. I beslutet anfördes att regering-en i samband 
med beslut om precisering av Jägareförbundets uppdrag kommer att ta 
ställning till bidraget för tiden juli–december 2005. 

Skälen för regeringens beslut 

I rapporten ”Precisering av Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag att 
leda delar av viltvården och jakten i landet” har föreslagits ett antal 
verksamheter som bör ingå i det allmänna uppdraget.  
 
När det gäller rovdjursförvaltning föreslås i rapporten att förbundets ar-bete 
med inventeringar av de stora rovdjuren samt omhändertagande och analys 
av spillning från björn skall utgöra en del av det allmänna uppdra-get. 
Rovdjursinventeringar ingår i länsstyrelsens regionala förvaltnings-ansvar 
för rovdjuren. Länsstyrelsen ansvarar därför för  denna inventering vilken 
bedrivs i samarbete mellan länsstyrelsen och de ideella orga-nisationerna. 
Ansvaret omfattar planering, genomförande, kvalitetssäk-ring, 
dokumentation, sammanställningar, utvärderingar och rapporte-ringar av 
inventeringsarbetet. Områdesinventeringarna utanför rensköt-selområdet har 
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till stor del genomförts av Jägareförbundets medlemmar. Jägareförbundets 
medlemmar utför därmed en viktig uppgift genom sitt deltagande i arbetet 
med rovdjursinventeringarna. Eftersom det är läns-styrelsen som ansvarar 
för denna inventeringsverksamhet bör den emel-lertid inte ingå som en del 
av det allmänna uppdraget. 
 
Regeringen anser att Svenska Jägareförbundets uppdrag att leda delar av 
jakten och viltvården i Sverige under år 2005 i övrigt bör utformas i hu-
vudsaklig överensstämmelse med rapporten ”Precisering av Svenska 
Jägareförbundets allmänna uppdrag att leda delar av viltvården och jakten i 
landet”. Verksamhetsområdena ”Sakkunnig inom områdena jakt och 
viltvård” och ”Vilt och vetande” bör emellertid slås ihop till ett verksam-
hetsområde benämnt ”Information”. Detsamma gäller verksamhetsområ-
dena ”Den praktiska jakten och viltvården” samt ”Förvaltning av jaktbara 
viltarter” vilka bör slås ihop till ett verksamhetsområde benämnt ”Prak-tisk 
jakt och förvaltning av viltarter”. I enlighet med vad som föreslås i 
rapporten bör Jägareförbundet inom ramen för det allmänna uppdraget inte 
aktivt bedriva informationsverksamhet i fråga om rovdjur. Den när-mare 
utformningen av uppdraget för år 2005 bör ske i enlighet med bila-ga till 
detta beslut. 
 
Regeringen avser att överväga utformningen av Svenska Jägareförbun-dets 
allmänna uppdrag vad gäller tiden efter år 2005. 
 
I rapporten ”Precisering av Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag att 
leda delar av viltvården och jakten i landet” görs den bedömningen att de 
föreslagna verksamheterna inom ramen för det allmänna uppdraget bör 
rymmas inom 45 miljoner kronor i 2004 års penningvärde. Eftersom 
verksamhetsområdet ”Rovdjursförvaltning” inte bör ingå i det allmänna 
uppdraget bör Svenska Jägareförbundets arbete med rovdjursförvaltning, 
liksom vad gäller övriga organisationer, finansieras av de medel för in-
venteringsverksamheten som står till länsstyrelsernas förfogande och inte 
via viltvårdsfonden. Jägareförbundet bör inte heller ha något infor-
mationsansvar i fråga om rovdjur. Eftersom detta regeringsbeslut avser 
andra halvåret 2005 bör dock förbundet erhålla bidrag avseende första 
halvåret 2005 för arbetet med rovdjursförvaltning och rovdjursinforma-tion 
under den tiden. 
 
Regeringen finner mot denna bakgrund att Svenska Jägareförbundet för sitt 
arbete med det allmänna uppdraget under år 2005 bör erhålla högst 
43,5 miljoner kronor, varav 1,5 miljoner kronor för rovdjursförvaltning-en 
första halvåret 2005 och 42 miljoner kronor med följande fördelning på 
verksamhetsområden. 
 
 
Verksamhetsområde  Belopp i kronor år 2005 
 
Information                                                         9 000 000 
Praktisk jakt och förvaltning av viltarter         15 500 000 
Viltövervakning 3 000 000 
Älgförvaltning 9 000 000 
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Vilt och trafik 2 000 000 
Skyddsjakt 2 000 000 
Yrkesmässig jägarutbildning 1 500 000 
 
Eftersom regeringen tidigare anvisat 22,5 miljoner kronor återstår nu att 
anvisa 21 miljoner kronor ur viltvårdsfonden för andra halvåret 2005. 
 
På regeringens vägnar 
 
 
 
Ann-Christin Nykvist 
 
 
 
  Bjarne Örnstedt 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 
Rikspolisstyrelsen 
Samtliga länsstyrelser 
Statens veterinärmedicinska anstalt 
Naturvårdsverket 
Vägverket 
Skogsstyrelsen 
Jägarnas Riksförbund 
Skogsindustrierna 
Sveaskog AB 
Svenska Naturskyddsföreningen 
Svenska Rovdjursföreningen 
Svenska Samernas Riksförbund 
Sveriges Jordägarförbund 
Sveriges Ornitologiska Förening 
Världsnaturfonden WWF 
 


