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Regeringens beslut

Regeringen anvisar 6 796 1,10 kronor till Jagarnas Riksförbund för 2014'

Medlen ska användas i syfte att bidra dll ati riksdagens mål for viltvård

och viltforvaltning opprym. Beloppet betalas ut av Kammarkollegiet med

en tredjedel tertialsvis efter rekvisition'

Bidrager avser arr ge Jägarnas RiksfOrbund fortsatta möjligheter till råd-

giunirig, utbildnin! o"h"ir,fot*ation i jakt- och viltvårdsfrågor samt sam-

il""tifif"in gar avL.rl.rtr- och arbetsunderlag dll myndigheter'

Medlen avser dven förbundets medverkan till att bekampa all förekomst

av illegal jakt på stora rovdjur. Ärren förbundets arbete för att minska an-

talec stajskjui.ingar, rr*, Ok, övningsskyttet och. förbättra s äkerheten

,rrrå.r ;"kt.r, o*frir* av bidraget' Dei ar 
"u "ot 

vikt att förbundet bidrar

ifff ", "pplylla 
miljOkvalitetsmåle t En ffii mitiA.dels genom att försäkra

"r, 
Uryfå "Å*.rnirio' 

och miljOåtgärder vid skjutbanor utvecklas och tes-

tas, dels genom art informe raieginaom i vilka jaktsituationer det finns

lämplig blyfri ammunition att tillgå'

Bidraget omfattar även arbete med att uppmunrra nya iägargrupper-att.bli

aktiva inom jakt och viltvård samtln.rka for att dessa ges tillgång till iakt-

möjligheter.

FOrbundet ska i sin ansökan om medel fOr ZO1S redovisa hur medlen an-

vänts och vad som ufprrått, inom de ovan angivna verksamhetsområde-

na.

Jägarnas Riksforbunds revisor ska granska forbundets räkenskaper och

?oärltrrirrg så vitt avser de medel som anvisas i detta beslut'

E Postr I

Telu
156 81 MINAGRI S



2

Ansökan om medel ur Vilwårdsfonden for zO15 ska ha kommit in senast

den 1 december 2AI4.

Ärendet

Jägarnas Riksforbund har i en skrivelse den 10 december 2013 ansökt om
bidrag om 8 196 110 kronor for ZOt+ och uppgivit att aktuellt medlemsan-
tal år 34 286 personer.

Skälen för regeringens beslut

Regeringen har i prop. 1999/2000:73 omjaktens villkor angett att stödet
till jägarorganisationerna bör lämnas i form av ett grundbidrag och ett
medlemsrelaterat bidrag ur Viltvårdsfonden för deras allmänna verksam-
het i jakt- och viltfrågor. Regeringen beslöt den 31 oktober 2002 artbi-
draget ur Viltvårdsfonden till Jägarnas Riksforbund skulle lämnas i form
av ett grundbidragpe2 miljoner kronor och ett medlemsbaserat bidrag
med 135 kronor per fysisk person som var medlem i forbundet den

31 december. Regeringen beslöt den 28 februari 2008 att hoja grundbe-
loppet till2,3 miljoner kronor.

I2012 års medelsbeslut minskade regeringen bidraget med anledning av

förbundets inställning till av riksdagen beslutad rovdjurspolitik samt

meddelade om att återkomma om bidragets omfattning när förbundet
tagit ställning till sin fortsatta rovdjurspolicy. Under förbundets styrel-
semöte på Bommersvik den 18 april2012 beslutade styrelsen om att sä-

ga nej till frilevande varg i Sverige. Jägarnas Riksforbund förväntas dar-

med inte att bedriva något förankringsarbete avseende regeringens varg-

politik. Ingen förendring i forbundets rovdiurspolicy har sedan dess

meddelats regeringen. Detta medför ett minskat informationsarbete till
Jägarnas Riksforbund. Regeringen bedömer darfor att grundbidraget bör
minskas med 2oo OOO kronor även för 20'14 och att grundbidraget där-

med blir 2,1 miljoner kronor.

Utifrån de medlemsantal Jägarnas Riksforbund uppgetr ska det med-

lemsrelaterade bidrage t vara 4 696 1 1 0 kronor.

Regeringen finner atrJdgarnas Riksforbund for 2014 ska erhålla
6796110 kronor av de ansökra81,96110 kronor för förbundets arbete

med att uppfylla riksdagens mål inom jakt och viltvård.

På regeringens vägnar

r7 " /

T'#fr'{r'ln&"

(;RUNIqPLIQ

*?Pc,rPDlR t-{orl

20\3

* ZCO,&D W1W
?a\

Sofia \Tennberg DiGasper


