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1. Syfte 
Projektets syfte är att revidera den befintliga Strategi för svensk viltförvaltning 
som togs fram 2015, för att kunna ta ytterligare steg mot visionen ”En 
viltförvaltning i balans gör att alla kan uppleva viltets värden”. 
En reviderad strategi behöver därmed  

- ha förnyad aktualitet med avseende på de förutsättningar och processer 
som idag präglar arbetet i svensk viltförvaltning, exempelvis vad gäller 
viltpopulationernas utveckling, viltets nyttor och onyttor, jaktens och 
viltvårdens bedrivande och bevarandet och brukandet av vilt som resurs, 

- stödja det ökade regionala arbetet med viltfrågor, inte minst vid landets 
länsstyrelser, 

- vara ett tydligt stöd i Naturvårdsverkets roll som svensk viltmyndighet 
och kunna utgöra en bas för kommande års verksamhetsplanering inom 
viltområdet och angränsande sakområden. 

- främja ökad samverkan mellan de aktörer som har intressen av bevarande 
och brukande av viltstammar som är en del av Sveriges fauna och 

- stärka allmänhetens förståelse av hur svensk viltförvaltning bedrivs. 
Revideringen ska ske med följande utgångspunkter: 

- Den befintliga strategins vision och grundläggande struktur med vägval, 
mål och åtgärdsförslag ligger fast; 

- Den reviderade strategin avser perioden 2022–2029; 
- Genomförda utvärderingar av hur den befintliga strategin har fungerat 

(mottagande, genomslag och måluppfyllelse) ska ligga till grund för nya 
inriktningsmål och åtgärdsförslag; 

- Arbetet med revideringen ska präglas av samverkan med berörda aktörer 
och vara brett förankrat inom myndigheten. Det ska vara tydligt vems 
strategi det är och hur den ska användas. 

Projektet ska förhålla sig till arbete som pågår parallellt i regeringsuppdrag och 
andra större projekt inom viltområdet. 

2. Problembeskrivning/bakgrund 
Strategi för svensk viltförvaltning togs fram av Naturvårdsverket i ett 
regeringsuppdrag 2015 (NV-00303-15). Strategin består av en vision och tjugo 
vägval inom fem olika fält. Vägvalen är konkretiserade med underpunkter som 
uttrycker den riktning man strävar mot, ibland som ska-satser och ibland som 
bör-satser.  
Vägvalen följs av ett antal förslag till regeringen, exempelvis kring översyn av 
jaktlagstiftningen, förtydligande av ansvar och liknande.  
Strategin innehåller också Naturvårdsverkets egna mål och delmål när det gäller 
arbetet med de olika vägvalen. Vissa av dessa mål är inte helt i myndighetens 
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egna händer utan beroende av politiska beslut, exempelvis att få utpekat ett 
ansvar för en viss fråga. Redovisningen rymmer dels en mer ingående 
beskrivning av samverkansarbetet med länsstyrelserna 2016-2020 (bilaga 1) och 
dels en kortfattad konsekvensanalys av strategin och förslagen till nationella 
förändringar (bilaga 2). 
Strategin har haft stor betydelse för Naturvårdsverkets eget arbete inom 
viltområdet, inte minst under de första åren efter strategins fastställande. En 
aktualisering av strategin bedöms, oaktat andra motiv, att vara värdefull för 
kommande års verksamhetsplanering inom myndigheten. 
Strategin utvärderades under 2019–2020, dels genom en extern analys gjord av 
WSP och dels i form av en intern utvärdering på myndigheten. I början av 2021 
skickades också en webbenkät ut till de aktörer som deltar i möte på 
ledningsnivå om svensk viltförvaltning, där en del av frågorna var kopplade till 
specifika delar av strategin. Syftet var att få en indikator om vägval som tagits 
fram inom strategin för att stärka viltförvaltningen. Sammantaget pekar 
utvärderingarna på följande behov i en revidering av strategin: 

- Aktualisering och komplettering så att frågor som inte kom med 2015 
eller som är nya sedan dess också hanteras; 

- Tydligare och mer specifika mål som är möjliga att uppnå och som 
underlättar uppföljning; 

- Förtydligande av roller och mandat samt vems strategi det är – 
Naturvårdsverkets eller ett ägarskap som är mer delat mellan alla berörda 
aktörer, inte minst andra myndigheter; 

- Förbättrat genomslag på regional nivå 
- Utvecklade former för kommunikation i arbetet med att genomföra 

strategin 
Utvärderingarna uttrycker också att strategin haft stor betydelse för möjligheten 
att samlas runt vissa frågor, att den har stärkt och breddat Naturvårdsverkets roll 
som viltmyndighet och ökat förtroendet hos andra aktörer för myndighetens 
arbete. Den befintliga strategin har också haft ett kommunikativt tilltalande 
utseende.  

3. Effektmål  
Projektet ska ge följande effekter för Naturvårdsverket, övriga myndigheter och 
andra organisationer: 

• Det är tydligt för Naturvårdsverket och övriga berörda aktörer vilka 
vägval och inriktningsmål som svensk viltförvaltning arbetar utifrån de 
kommande åren; 

• Samverkan mellan olika aktörer i arbetet med att nå dessa mål har 
utvecklats under samma tid, både vad gäller formerna för 
kommunikation och det ägarskap som finns för strategin; 

• Det är tydligt för Naturvårdsverket vilka interna aktiviteter som stöder 
strategins inriktningsmål och som myndigheten ska genomföra under 
perioden 2022–2029.  

• Allmänhetens kännedom om svensk viltförvaltning har ökat.  
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3.1. Effektuppföljning 
Uppföljning av hur den reviderade strategin fungerar gentemot externa aktörer 
ska ske genom en halvtidsutvärdering omkring 2025. Format, upplägg och 
ambitionsnivå för denna utvärdering bestäms senare, men syftet ska vara att på 
ett övergripande plan beskriva hur väl Naturvårdsverkets fyller sin roll som 
nationell myndighet för viltfrågor. 
Uppföljning av måluppfyllelse och genomförandetakt för Naturvårdsverkets 
strategiska plan – med mål, delmål och aktiviteter – görs löpande i Stratsys. 
 

Intern effekt/nytta  

Hur ska nyttan realiseras eller 
uppstå? 

Genom en process där både interna och externa 
intressenter involveras och bidrar till framtagandet 
av mål, delmål och åtgärder. 
Genom ett strategidokument för perioden 2022–
2029 som på ett tydligt sätt kommunicerar mål och 
prioriteringar för perioden. 
Genom kommunikation om strategin under hela 
genomförandeperioden 

Vem ska realisera nyttan? Naturvårdsverket har huvudansvar för att 
åstadkomma de nyttor som strategin syftar till. 
Länsstyrelserna har ett delansvar för de delar av 
strategin som har regional relevans. 
Övriga nationella myndigheter ska bidra till nytta 
inom de sektorsansvar de representerar. 
Övriga aktörer bidrar till nyttor och måluppfyllelse i 
den mån som är möjlig utifrån sina respektive 
uppdrag och roller.  

När uppkommer nyttan? I de delar som rör samverkan och dialog så 
uppkommer nytta redan under processen för att 
revidera strategin. 
I övrigt ska nyttan realiseras successivt under 
strategiperioden och av de aktörer som i olika grad 
berörs av strategin. 

Hur ska nyttan följas upp? Regelbunden uppföljning i Stratsys (kvartalsvis eller 
motsvarande). 
Årlig uppföljning av strategiarbetet i stort på 
Naturvårdsverket, främst i samband med 
årsredovisningen. 
Utvärdering av viltstrategin i sin helhet omkring 
mitten av strategiperioden och om behov föreligger.  
Strategins genomslag diskuteras på återkommande 
möten om viltförvaltning på ledningsnivå. 

Vem ansvarar för uppföljning?  Nv och Mv 

Vilka mätetal ska användas? Mätetal för att följa upp nyttan kommer i huvudsak 
att vara kvalitativa och arbetas fram under projektet. 
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4. Leveranser  
1. Nationellt strategidokument för svensk viltförvaltning för tidsperioden 

2022–2029. Strategin rymmer vision, vägval och underlag för konkreta 
verksamhetsprioriteringar. 

2. En strategisk plan för Naturvårdsverkets arbete under samma tidsperiod, 
innehållande mål, delmål, aktiviteter och ansvar.  

3. En grafisk formgiven version av strategin och Naturvårdsverkets arbete 
för användning i extern kommunikation. 

4. Ett förslag till plattform och ramar för Naturvårdsverkets långsiktiga 
kommunikation i viltfrågor. Förslaget kan integreras i strategin eller 
utgöra en separat del. 

5. Vid behov ett underlag som beskriver behovet av författningsöversyn för 
att säkerställa rättssäkerhet och ändamålsenlighet i de regelverk som rör 
viltförvaltning. En hemställan till Regeringskansliet om behovet av att se 
över vissa föreskrifter på viltområdet som har särskild relevans för 
möjligheterna att få genomslag för strategin. 

4.1. Omfattning, avgränsning och ambitionsnivå 
I strategidokumentet ingår inte förslag till Regeringskansliet, utan sådana 
hanteras i en separat hemställan.  
En samhällsekonomisk konsekvensanalys bedöms inte behövas, men en enklare 
bedömning av strategins förväntade ekologiska, sociala och samhällsekonomiska 
effekter kan vara användbar. Förslag till regeringen ska konsekvensbedömas.  
Om tiden blir knapp kan den grafiskt formgivna versionen av strategin skjutas 
framåt till 2022. 

Extern effekt/nytta  

Är det aktuellt med en framtida 
uppföljning (t.ex. utvärdering)? 

Extern utvärdering kan bli aktuell om behov 
föreligger, se ovan. 

När är det lämpligt att göra en 
uppföljning? 

Naturvårdsverket kommunicerar löpande, minst 
årligen, hur arbetet med viltstrategin går. 
Beroende på hur strategin upplevs fungera så kan 
en mer ingående uppföljning av strategin som helhet 
göras i mitten av perioden. 

Var är det sannolikt att den 
framtida effekten/nyttan 
kommer att uppstå? 

Hos myndigheter som arbetar med viltfrågor, hos 
intressenter involverade i viltfrågor och i samhället i 
stort som påverkas av vilt. 
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5. Genomförande 

5.1. Projektets prioriteringsgrund 
Ambitionen är att leverera strategi och strategisk plan inom anvisad tid och med 
hög kvalitet och delaktighet. Om detta visar sig inte vara möjligt så ska kvalitet i 
strategins vägval och förankringen av dessa hos huvudintressenterna prioriteras. 
I andra hand kommer kvalitet och detaljer i Naturvårdsverkets strategiska plan 
och dialogen med övriga intressenter. I tredje hand kan projekttiden utsträckas 
några månader. 

5.2. Strategival 
Den reviderade strategins yttre format och omfattning utgår från den befintliga 
strategins, där det som är lämpligt att behålla återvinns i möjligaste mån.  

5.3. Relevanta underlag 
- Redovisningen av 2015 års regeringsuppdrag 
- Befintlig strategi i layoutad och tryckt form 
- Extern utvärdering från WSP 2019 
- Interna analyser och utvärdering av syfte och måluppfyllelse 
- Webbenkät till externa parter 2021 
- Förvaltningsplaner för olika viltarter 
- Relevanta analyser i pågående regeringsuppdrag om vildsvin och 

viltvårdsfonden 

5.4. Rättsliga krav  
Strategin behöver förhålla sig till gällande lagstiftning, liksom till tidigare 
föreslagna ändringar i denna. 

5.5. Internt berörda enheter 
De enheter på Naturvårdsverket som bedöms vara berörda av strategin i sin 
helhet är: 
Viltförvaltningsenheten, Nv - tillsammans med Ny huvudaktör för 
genomförandet av viltstrategin;  
Viltanalysenheten, Ny - tillsammans med Nv huvudaktör för genomförandet av 
viltstrategin;  
Naturhänsynsenheten, Nn – i de delar som rör juridiska aspekter; 

Enheter som behöver bidra med perspektiv och kunskap i viktiga vägval är: 
Landskapsenheten, Nl – i de delar som rör hållbart nyttjande av skogs- och 
odlingslandskapet och viltets plats i den gröna infrastrukturen. 
Artenheten, Na – i de delar som rör artskyddsfrågor 
Naturanalysenheten, Ns – i de delar som rör miljöövervakning 
Forskningsenheten, Hf – i de delar som handlar om kvalitetssäkrad kunskap 
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Enheter som behöver höras för perspektiv och kunskap i enskilda sakfrågor är: 
Områdesskyddsenheten, No – i de delar som rör jakt i formellt skyddade 
områden; 
Friluftslivsenheten, Sf - bidrar med kunskap, och genomförande, vad gäller 
friluftslivsfrågor och besöksnäring/jaktturism. 

5.6. Externa intressenter 
De viktigaste externa intressenterna är de övriga myndigheter och organisationer 
som i centrala delar av verksamheten kommer i kontakt med 
viltförvaltningsfrågor. I framtagandet av den befintliga strategin genomfördes 
konsultationer med ett drygt åttiotal organisationer inom olika fält: 

- Myndigheter och affärsverk: Länsstyrelserna, Trafikverket, 
Skogsstyrelsen, Fastighetsverket, Sametinget, Jordbruksverket, Statens 
veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Havs- och 
vattenmyndigheten, Polismyndigheten; 

- Intresseorganisationer för markägande och brukande av skog och vilt; 
- Ideella naturvårdsorganisationer och liknande; 
- Intresseorganisationer för friluftsliv, besöksnäring och liknande; 
- Universitet och centrumbildningar. 

I det kommande arbetet behöver en förnyad intressentanalys göras för att 
säkerställa att alla relevanta aktörer finns med. Kommunikationsplaneringen ska 
stödja en effektiv dialogprocess under projektet med de aktörer som berörs av 
strategin. En viktig fråga är huruvida det är lämpligt att eftersträva konkreta 
åtaganden från fler aktörer – myndigheter och övriga – under kommande 
strategiperiod, eller om det riskerar att försvåra processen på ett avgörande sätt. 
I förlängningen kommer strategin påverka allmänheten som utövar jakt och 
friluftsliv, konsumerar viltkött och på annat sätt påverkas av vilt, till exempel vid 
trafikolyckor eller skador på egendom. 

5.7. Beroenden 
Ambitionen är att mål, delmål och åtgärdsförslag ska vara en grund för 
Naturvårdsverkets arbete med viltfrågor hela perioden. Flera enheter kommer att 
vara involverade i genomförandet av åtgärder. Det är viktigt att berörda 
medarbetare och enheter har möjlighet att vara delaktiga och ge input till 
projektet för att projektet ska vara väl förankrat och för att säkra genomförandet.  

5.8. Kommunikation och delaktighet 
Projektet lägger stor vikt vid en aktiv dialog med de aktörer som i varierande 
grad berörs av den reviderade strategin. En uppdaterad intressentanalys görs som 
ska ligga till grund för de olika insatser som beskrivs nedan. Intressentanalysen 
ska i korthet svara på bland annat följande frågor: 

- Vilka aktörer berörs av strategin och i vilken grad? Hur många 
medlemmar har de eller hur många företräder de? 

- Vilka uppdrag/drivkrafter har de och vilka ståndpunkter företräder de? 
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- Vilka konstellationer är lämpliga att ha en samtidig dialog med? 
- Vilken potential finns för strategiskt delägarskap, dvs. vilka åtaganden 

olika aktörer förmås att göra inom ramen för strategins vägval och mål? 
Är sådana åtaganden gynnsamma för måluppfyllelsen i stort? 

- Vilka kanaler är lämpliga för att åstadkomma en önskad grad av 
delaktighet från respektive aktör? 

Nedan finns en översiktlig kommunikationsplan för de olika aktörsgrupper som 
identifieras i början av projektet. När intressentanalysen är klar kan planen 
justeras i delar och det närmare upplägget för möten och dialog anpassas. 
Projektet kommer i den mån det är lämpligt att använda sig av befintliga 
mötesfora för viltfrågor. 
 

Målgrupp Kanaler När/hur Ansvar 

Arbetsgruppen 

Arbetsmöten 2-3 h 
3-4 möten/mån maj-sept 

Glesare okt-dec 
pl + ag 

Avstämningsmöten 0,5 h Varje vecka hösten pl + ag 

WS strategiformat, målbild, 
disposition Juni, om behov pl + ag 

NV:s viltenheter 
(Nv; Ny; Nn) 

Kollegial avstämning Löpande/vid behov ag 

Gemensam WS handläggare + 
chefer – 2x 

1) Reviderade vägval 
aug/sep 

2) Strategisk plan sep 
pl + ag + sg 

Info på gemensamma enhetsmöten 1 gång/mån pl (ag) 

Övriga 
sakenheter NV 
(Na; Nl; No; Ns; 
Sf; Hf) 

Bilaterala möten  Skype pl + ag 

Intern remiss Dela utkast (arbetsmtrl) 
via sharepoint pl 

Avdelningsinfo N-avd Hösten, om behov pl 

Länsstyrelserna 

Tidigt dialogmöte Viltchefsgruppen, juni  pl + ag 

Info viltchefsmöten (om behov) 11 aug + ev senhöst pl 

WS kring regionala perspektivet Alla lst bjuds in med en 
representant, aug-sep pl + ag + sg 

Skriftlig remiss utkast strategi 22-29 Alla lst, v42-47 pl 

Info i VFD gm Lst Löpande/hösten Lst 

Info/dialog Viltkonferensen Trol 9-11 nov, 3 halvdgr pl + ag 

Övriga 
nationella 
myndigheter 

WS kring resp. ansvar/ åtaganden Tidiga hösten pl + ag 

Skriftlig remiss utkast strategi 22-29 v42-47 pl 

Dialogmöten grupp 1-5 Inledande dialog jun pl + ag 
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Övriga externa 
intressenter  

Uppföljande dialog aug-
sep 

Remiss Alla, v42-47 pl 

Sammansatta 
grupper 

Info/dialog Möte på ledningsnivå 1) 12 maj 
2) 6 dec pl + ag 

Info/dialog Klövviltsrådet Prel 28 sep pl + ag 

Info/dialog Storfågelforum? tbd pl + ag 

Info/dialog Rovdjursrådet Prel 5 okt pl + ag 

Ev. info Nationellt sektorsråd för 
skogliga frågor Hösten? pl + ag 

pl = projektledare; ag = hela/delar av arbetsgrupp; sg = styrgrupp 

5.9. Riskhantering 
Följande risker bedöms vara de mest betydelsefulla för projektets genomförande: 
 

Id Riskbeskrivning S K RV Åtgärder Klart Ansvar 

R1 

Att den externa 
delaktigheten i projektet 
blir otillräcklig för att 
åstadkomma det ägarskap 
som eftersträvas för 
kommande strategiperiod 

3 2 6 

Tydlig kommunikations-
planering och enkla 
lösningar sänker trösklar 
för delaktighet både 
internt och externt. 

210604 

pl 
+ 

Leverans-
ansvariga 

Ec 

R2 

Att arbetet med att skapa 
delaktighet och konkreta 
åtaganden från externa 
intressenter leder till 
konfliktfylld dialog och 
uttalad oenighet, vilket i 
sin tur undergräver den 
reviderade strategins 
relevans 

2 3 6 

En grundlig analys kring 
vilka åtaganden och 
vilket ägarskap vi önskar 
få i den reviderade 
strategin.  
Att dialogen med externa 
parter riggas så att 
onödig positionering 
undviks 

210604 pl + sg 

R3 

Att projektet inte erhåller 
tillräcklig bemanning för att 
kunna slutföras med god 
kvalitet och inom angivna 
tidsramar 

3 2 6 

Tydliga roller och 
förväntningar på de som 
ska bidra. Att de som 
ingår i arbetsgruppen får 
tillräckligt med tid avsatt. 
Hellre få som jobbar 
mycket än många som 
har lite tid. 

210604 

sg + 
Leverans-
ansvariga 

Ec 

R4 

Att missnöje med 
regeringsuppdraget om att 
främja viltvården spiller 
över på processen med 
revidering av viltstrategin 

2 2 4 

Att ha en nära dialog 
med PL för detta Ru och 
vid behov kommunicera 
med berörda externa 
parter i särskild ordning. 

211234 pl + sg 

R5 
Att avgränsningar som 
görs i uppstartsfasen inte 
håller och leder till att 
leveransen blir mer 

2 1 2 
Att ha utgångspunkten 
att revidering inte ska 
ske om det inte tillför 
något. Om vi inte kan 

210604 sg 
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Id Riskbeskrivning S K RV Åtgärder Klart Ansvar 

omfattande än vad som 
förutsågs 

samlas kring en 
reviderad skrivning så 
gäller den befintliga 
skrivningen. 

R6 

Att intressenter vill 
använda processen för att 
manifestera sina 
ståndpunkter och flytta 
fram sina positioner 
snarare än att bidra till att 
utveckla viltförvaltningen 
tillsammans med andra 
och detta leder till att 
arbetet inte sker i en 
konstruktiv anda 

2 1 2 

Att hålla konsultationer i 
grupper som har ungefär 
samma utgångspunkter 
minskar risken för 
polemik 

210604 pl 

6.  Tidplan och milstolpar 
En grov tidplan och lista över huvudsakliga milstolpar anges nedan. En separat 
tidplan för arbetet tas fram som ett Ganttschema och ligger som bilaga till denna 
projektplan.  

6.1. Tidplan och aktiviteter 

Aktivitet Pv Ansvarig Tid 

Projekt- och kommunikationsplanering, 
intressentanalys,   pl + ag maj-jun 

Genomgång av måluppfyllelse och 
genomförandegrad  ag maj-jun 

Disposition, interna analyser, semestrar  pl + alla jun-aug 

Konsultationer med intressenter  pl + ag jun-sep 

Analys och revidering strategiska vägval. Intern 
förankring  ag + sg aug-okt 

Analys & förslag till underlag för konkreta 
verksamhetsprioriteringar.   ag + sg sep-okt 

Analys & konsultationer/WS om externa aktörers 
bidrag/roller   pl + ag + sg  sep-okt 

Remissversion reviderad strategi, med eller utan 
konkreta verksamhetsprioriteringar.  pl + ag okt-nov 

Justering, hantering utestående frågor  pl + ag dec 

Beslutsgång  pl + sg jan-feb 
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Layout och tryck reviderad strategi  Ck + sg feb-maj 

 

6.2. Milstolpar 

Nr Leverans-
datum  Milstolpe Ansvarig för 

godkännande 

Ms 1 2021-05-04 Projektbeställning beslutad Ac N 

Ms 2 2021-06-30 Projektplan beslutad Ordf. sg 

Ms 3 2021-10-08 Remissversion reviderad strategi utskickad Ag 

Ms 4 2021-10-31 Övriga myndigheters bidrag definierade och 
överenskomna Ag + Sg 

Ms 5 2021-12-06 Extern dialog avslutad Pl + Sg 

Ms 6 2022-02-28 Reviderad strategi och strategisk plan 
beslutade Gd 

Ms 7 2022-05-31 Nytt strategidokument tryckt och 
kommunicerat Ck/Ac N 

7. Organisation och personresurser 

7.1. Styrgrupp 
 
Namn Org Roll  

Gunilla Skotnicka 
Ewing N Ordf.  

Carl-Johan Lindström Nv   

Andreas Zetterberg Ny   

Gunilla Sallhed Hu   

7.2. Projektgrupp 
Projektgruppen bidrar med analys, textrevidering, deltagande i extern dialog, 
intern dialog med andra berörda enheter samt löpande förankring på egen enhet. 
Vidare bidrar arbetsgruppen med sammanställning av inkomna synpunkter, 
omvärldsbevakning under arbetets gång, synpunkter på alternativa textförslag 
och beredning av den reviderade strategin fram till beslut. 
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Namn Enhet Roll/bidrag Pv 

Jonas Nordanstig Hu Projektledare  

Erica Stigblom Nv Klövviltsförvaltning, sjukdomar  

Nils Mårtenson Nv Jaktmedel, marina frågor  

Hanna Ek Nn Viltjurist  

Anders Broby Ny Klövvilt, jaktfrågor, fältvilt  

Jessica Backeryd Ny Rovdjur, lst-erf. Deltar maj-sep  

Dan Eriksson Ck 
Kommunikativa perspektivet, stöd i arbetet 
med kommunikation och kontakt med 
formgivare och webenhet 

 

7.3. Övriga som gör insatser i projektet 
Övriga enheter deltar i första hand med analys och formulering av vägval och 
mål för de sakfrågor som berör den egna enheten, exempelvis genom att lämna 
underlag i sakfrågor, delta på workshops eller lämna synpunkter på textutkast 
och förslag från arbetsgruppen. Omfattningen bedöms uppgå till 0,5-1 pv per 
enhet, något mer när det gäller viltenheterna. Kontaktpersoner utses löpande. 
 
Enhet Roll/bidrag 

Viltförvaltningsenheten Viltförvaltningsfrågor 

Landskapsenheten Landskapsfrågor skog, odlingslandskapet, grön infrastruktur 

Artenheten AHD/N2000, fågeldirektivet/AEWA, artskydd, CITES 

Naturanalysenheten Miljöövervakning 

Forskningsenheten Viltforskningsfrågor, kunskapsbehov och -spridning.  

Områdesskyddsenheten Jakt i skyddade områden mm 

Friluftslivsenheten Friluftsliv och viltbaserad besöksnäring 

Samhällsplaneringsenheten Klimatanpassning 

Karin Hogstrand Erfarenhetsåterföring befintlig strategi 

7.4. Referensgrupp  
Ingen referensgrupp bedöms behövas i projektet. 

8. Projektbudget  

Kostnadsslag Budget Anslag Kommentarer 

Möten och resor 30 000 kr 1:1 
Arbetsinternat senhösten 2021. 
Vid behov: resor till möten med aktörer 
runtom i landet.  
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Vid behov: hyra av extern möteslokal för 
hearing eller liknande.  
Kostnaden är svårbedömd och troligen inte 
aktuell om pandemirestriktioner råder även 
under hösten 2021. 

Layout och tryckning 
färdig strategi 100 000 kr 1:3  

8.1. Anskaffning 
Vid behov avropas resor och lokalhyra enligt gällande ramavtal. 

9. Leverans och överlämning 
Strategins interna huvudmottagare är enheterna för viltförvaltning och viltanalys 
på Naturavdelningen. 
Strategins externa mottagare är de myndigheter och andra organisationer som 
bedömts vara intressenter i projektet och som bjudits in att delta i arbetet på 
olika sätt. 
Den beslutade och layoutade strategin, inklusive Naturvårdsverkets strategiska 
plan ska läggas ut på intern och extern webb och hållas lätt tillgänglig där. Den 
strategiska planens mål och åtgärder dokumenteras i gängse system för 
verksamhetsplaneringen. 
Strategins huvudsakliga innehåll kommuniceras i lämpliga kanaler under 2022. 
Projektdokumentationen ska gallras, diarieföras och arkiveras enligt 
Naturvårdsverkets gällande rutiner. 
 
_________ 
 
Beslutande: Gunilla Skotnicka Ewing, biträdande chef Naturavdelningen 
Föredragande: Jonas Nordanstig, projektledare Regeringsuppdragsenheten 
 
Vid framtagande av denna projektplan har följande berörda enheter och 
personer medverkat: 
Erika Stigblom, Nv; Nils Mårtenson, Nv; Dan Eriksson, Ck, Anders Broby, Ny; 
Jessica Backeryd, Ny; Hanna Ek, Nn; Carl-Johan Lindström, Nv; Andreas 
Zetterberg, Ny; Gunilla Sallhed, Hu. 
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Bilagor 
Ganttschema 
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