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Prioritering av ansökningar om verksamhets- och organisationsbidrag ur
viltvårdsfonden
De ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att främja viltvården eller
andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen ska ges
företräde och prioriteras.1
Jaktlagens syfte
Jaktlagen gäller viltvården, rätten till jakt och jaktens bedrivande inom svenskt
territorium samt frågor som har samband därmed.2 Viltvård är en viktig
förutsättning för jakt. Samtidigt är själva jakten i viss utsträckning ett led i
viltvården.3
Vilt och viltvård
Med vilt avses vilda däggdjur och fåglar.4
Viltet ska vårdas i syfte att
- bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter som
tillfälligt förekommer naturligt i landet, och
- främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig
utveckling av viltstammarna.
I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och
stöd och att anpassa jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna utförs och
anpassningen sker svarar markägaren och jakträttshavaren.5
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3 och 14 §§ förordningen (2021:12) om vissa bidrag ur viltvårdsfonden. Grundar sig på 41 §
jaktlagen (1987:259)
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Regeringens proposition 1986/87:58 Om jaktlag, m.m., sid 19-20
4
2 § jaktlagen
5
4 § jaktlagen

– VIRKESVÄGEN 2
– F O R S K A R E N S V Ä G 5, H U S U B
P O S T : 106 48 S T O C K H O L M
T E L : 010 -698 10 00
E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE
INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE
BESÖK: STOCKHOLM
ÖSTERSUND

2(2)

NATURVÅRDSVERKET

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder
För att säkerställa en god nationell viltvård som syftar till att bevara och nyttja
viltbestånd långsiktigt kommer ansökningar som
•
•
•

i huvudsak ligger i linje med Strategi för svensk viltförvaltning,6
inriktas mot jaktbara eller potentiellt jaktbara arter,7
visar på en koppling mellan jakt och viltvård,8

ges företräde och prioriteras.
Om den som ansöker om bidrag tidigare fått bidrag ur viltvårdsfonden, ska även
redovisningen av vad tidigare bidrag använts till beaktas vid bedömning av
ansökan.9
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https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/8700/strategi-for-svensk-viltforvaltning/
Viltforskningsstrategin 2021-2026, 3 Forskning till stöd för viltförvaltningen. Jfr
regeringsbeslut N2020/02339.
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Regeringens proposition 1986/87:58 Om jaktlag, m.m., sid 1
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14 § förordningen (2021:12) om vissa bidrag ur viltvårdsfonden.
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