
 

 

 

 

 
 

 

   

Regeringsbeslut 18 

  
2005-12-20 Jo2005/2234 
  

Jordbruksdepartementet 
 

 

 

 

Svenska Jägareförbundet 
Öster-Malma 
611 91  NYKÖPING 

Ansökan om bidrag ur Viltvårdsfonden till Svenska 
Jägareförbundet 

1 bilaga 

Regeringens beslut 

Svenska Jägareförbundet skall under 2006 leda delar av jakten och viltvår-
den i Sverige i enlighet med vad som framgår av bilaga till detta beslut. 
 
Svenska Jägareförbundet skall senast den 22 februari 2007 lämna den åter-
rapportering som framgår av bilagan. Dessutom skall förbundet för varje 
verksamhetsområde redovisa och specificera förbrukade medel. 
 
Regeringen anvisar 43 miljoner kronor ur Viltvårdsfonden till Svenska 
Jägareförbundet för förbundets verksamhet avseende det allmänna upp-
draget för 2006. Beloppet betalas ut av Kammarkollegiet med högst en 
tolftedel per månad efter rekvisition. 
 
Svenska Jägareförbundets ansökan om medel ur Viltvårdsfonden för 2007 
skall ha kommit in senast den 1 oktober 2006. 

Ärendet 

Svenska Jägareförbundet har sedan 1938 ett allmänt uppdrag att leda delar 
av viltvården och jakten i Sverige. För arbetet med det allmänna uppdraget 
har Svenska Jägareförbundet årligen tilldelats medel ur Viltvårdsfonden. 
 
Svenska Jägareförbundet ansökte i skrivelse den 4 oktober 2005 om bidrag 
ur Viltvårdsfonden för 2006 med 47,1 miljoner kronor. 

Skälen för regeringens beslut 

Regeringen beslöt den 28 april 2005 bl.a. om precisering av Svenska Jäga-
reförbundets allmänna uppdrag. Regeringen anser att utformningen av 
uppdraget för 2006 att leda delar av jakten och viltvården i Sverige i 
huvudsak bör vara detsamma som för innevarande år, i enlighet med bilaga 
till detta beslut.  
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Regeringen finner mot denna bakgrund att Svenska Jägareförbundet, för sitt 
arbete med det allmänna uppdraget under 2006, bör erhålla högst 43 
miljoner kronor med följande fördelning på verksamhetsområden. 

Verksamhetsområde  Belopp i kronor 
år 2006 

Information                                                           9 220 000 
Praktisk jakt och förvaltning av viltarter                             15 860 000 
Viltövervakning  3 070 000 
Älgförvaltning  9 220 000 
Vilt och trafik  2 050 000 
Skyddsjakt  2 050 000 
Yrkesmässig jägarutbildning  1 530 000 
 
På regeringens vägnar 
 
 
 
Ann-Christin Nykvist 
 
 
 
  Helena Busk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 
Kammarkollegiet för kännedom och iakttagande 
Samtliga länsstyrelser 
Naturvårdsverket 
Jägarnas Riksförbund 
 


