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13.12.2021 

Stödutlysningen (publicerad den 18 december) kompletterades den 13 december 2021 med en 

precisering att beslut om understöd för sammanslagning och yrkesmässig ledning av 

jaktvårdsföreningar kan fattas redan inom ansökningstiden. 

Ansökan om specialunderstöd för projekt som 

utvecklar jaktvårdsföreningarnas verksamhet 

och vilthushållningen 

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar på ansökan understöd för landsomfattande och 
lokala projekt som främjar vilthushållningen. Anslag för främjande av vilthushållningen kan 
beviljas för de ändamål som anges i 3 § 2 mom. i lagen om jaktvårdsavgift och 
jaktlicensavgift. Användningsändamål är till exempel utvecklingsprojekt i enlighet med 
viltvårdskoncernens strategi, såsom att utveckla jaktvårdsföreningarnas verksamhet, 
förvalta storviltsbestånd och förbättra viltets livsmiljö. 

Särskilda fokusområden i ansökningsomgången som inleds 

den 8 december 2021  

1. projekt för sammanslagning av jaktvårdsföreningar  

2. projekt som bidrar till yrkesmässig ledning av jaktvårdsföreningarnas verksamhet 

3. jaktvårdsföreningarnas gemensamma arbete för att förebygga skador orsakade av 

stora rovdjur  

4. jaktvårdsföreningarnas och andra aktörers projekt som främjar skolsamarbete 

5. projekt som främjar en säker och hållbar jakt 

6. andra projekt som ligger i linje med den offentliga viltvårdskoncernens strategi  

Ansökningar om understöd för dessa projekt som bidrar till och utvecklar 

jaktvårdsföreningarnas verksamhet (1-5) önskas i synnerhet av jaktvårdsföreningarna. 

1. Understöd för sammanslagning av jaktvårdsföreningar 

Understöd beviljas i första hand jaktvårdsföreningar som frivilligt gått samman. Det gäller: 

1.1. Understöd för att etablera en ny sammanslagen jaktvårdsförenings verksamhet 

1.2. Understöd för att stärka ledningen av en ny sammanslagen jaktvårdsförenings 
verksamhet med hjälp av nya verksamhetsmodeller 

Ansökningstiden för understöd till jaktvårdsföreningar som frivilligt gått samman är 
fortlöpande. Nya sammanslagna jaktvårdsföreningar som inledde verksamheten 2021 och 
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jaktvårdsföreningar som kommer att fatta beslut om sammanslagning 2022 får ansöka om 
understöd. 

Med understödet utvecklas jaktvårdsföreningarnas verksamhet och därigenom stödjer det 
också arbetet med att uppnå effektmålen och de strategiska målen i viltvårdskoncernens 
strategi. 

Understöd enligt punkt 1.1. kan beviljas för anställningskostnader som motsvarar en 
arbetsinsats för högst tre (3) månadsverken. 

Understöd enligt punkt 1.2. kan beviljas för kostnaderna för att anställa en 
verksamhetsledare på deltid eller heltid och för kostnaderna för att införa nya 
verksamhetsmodeller. 

Notera också: 

Jaktvårdsföreningar som fattar beslut om sammanslagning 2021 kan beviljas understöd för 
den nya sammanslagna jaktvårdsföreningens räkning från och med den 1 januari 2022 om 
den nya föreningen inleder verksamheten 2022.  

Vid bedömningen av beviljande av understöd beaktas verksamhetens effekter, omfattning, 
kvalitet och lönsamhet och verksamhetens målgrupp. 

Understöd får också sökas för ett flerårigt projekt. Jord- och skogsbruksministeriet kan 
förbinda sig att betala understöd högst inom tidsfristen för användningen av anslaget. 
Jaktvårdsföreningarna kan få understöd i högst två års tid. 

Beslut om understöd för sammanslagning av jaktvårdsföreningar kan fattas redan inom 
ansökningstiden. 

Ansökningstid: 8.12.2021 – 31.12.2022  

2. Understöd för yrkesmässig ledning av 

jaktvårdsföreningarnas verksamhet 

Understöd beviljas för kostnaderna för att anställa en verksamhetsledare på deltid eller 

heltid till en jaktvårdsförening eller jaktvårdsföreningar med minst 2 000 medlemmar. 

Grunden för understödet är de tjänster som behövs för ledning av verksamheten, det vill 

säga antalet medlemmar.  

Syftet med understödet är att kunna anställa en verksamhetsledare på deltid eller heltid 

som ska utveckla samarbetet och sköta de uppgifter som hör till den jaktvårdsförening 

eller de jaktvårdsföreningar som nämns i ansökan. Med samarbete avses samarbete 

mellan jaktvårdsföreningarna, till exempel att under ledning av verksamhetsledaren dela 

med sig av kunskap och utbyta information eller att tillsammans göra olika insatser 

och/eller sköta flera föreningars uppgifter. Avsikten med att anställa en verksamhetsledare 
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är alltså att kunna utveckla samarbetsformerna på regional nivå, sköta arbetsuppgifterna 

yrkesmässigt och utveckla kompetensen. Ytterligare ska understödet sänka tröskeln för att 

anställa en verksamhetsledare på deltid eller heltid för en längre period.  

Med understödet utvecklas jaktvårdsföreningarnas verksamhet och därigenom stödjer det 

också arbetet med att uppnå effektmålen och de strategiska målen i viltvårdskoncernens 

strategi. 

Understöd för anställning av en verksamhetsledare kan beviljas en enskild 

jaktvårdsförening med minst 2 000 medlemmar eller för ett projekt där det sammanlagda 

antalet medlemmar i de jaktvårdsföreningar som verksamhetsledaren sköter uppgår till 

minst 2 000. Verksamhetsledaren kan anställas av en jaktvårdsförening eller tillsammans 

av flera jaktvårdsföreningar.  

Förutsättningar: 

För att kunna få understöd krävs att jaktvårdsföreningen bidrar med en 

självfinansieringsandel som är 50 procent av verksamhetsledarens lön. 

Självfinansieringsandelen kan bestå av jaktvårdsföreningens allmänna understöd, 

inkomster från avgifter för prestationer och/eller av jaktvårdsföreningens övriga inkomster, 

dock så att minst 5 procent av den totala finansieringen består av inkomster från avgifter 

för prestationer och/eller av jaktvårdsföreningens övriga inkomster. Det maximala 

understödet som beviljas bestäms enligt jaktvårdsföreningens och/eller 

jaktvårdsföreningarnas sammanlagda medlemsantal i enlighet med tabellen.  

 

 

Medlems-
antal 

Antal 
månads-
verken / 
år 

Understöd 
max., 
euro / år 

Självfinansieringsandel 
minst 50 procent ( för 
verksamhetsledarens 
lön) / år 

Andel på minst 5 procent 
av totalfinansieringen / år 
som består av avgifter 
som tas ut för 
prestationer eller av 
andra inkomster Obs! 
Andelen på 5 procent 
inkluderas i 
självfinansieringsandelen 

5000≤ 
 

6 17 550 € 17 550 €  35 100  x 0,05 = 1 755 € 

4000≤ 5 14 625 € 14 625 €  29 250 x 0,05 = 1  462,5 
€ 

3000≤ 
 

4 11 700 € 11 700 € 23 400 x 0,05 = 1170 € 

2000≤ 3 8 775 € 8 775 € 17 550 x 0,05 = 877,5 € 
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Om avsikten är att anställa en verksamhetsledare för flera än en jaktvårdsförening, ska 

föreningarna i ansökan redogöra för hur verksamhetsledarens arbetsinsats fördelas mellan 

föreningarna. 

Närmare anvisningar för ansökan om understöd för att anställa en 

verksamhetsledare för flera jaktvårdsföreningar 

När avsikten är att anställa en verksamhetsledare för flera än en jaktvårdsförening, kan 

understöd för detta sökas antingen av jaktvårdsföreningen på andras vägnar eller av 

jaktvårdsföreningarna gemensamt. Understödet för att anställa en verksamhetsledare kan 

efter ett positivt beslut betalas ut antingen till en jaktvårdsförening (som ansöker om 

understöd på andras vägnar) eller till flera jaktvårdsföreningar. Den jaktvårdsförening som 

får understödet kan sköta arbetsgivarskyldigheterna centraliserat eller överföra en del av 

understödet till andra jaktvårdsföreningar om anställningen inte sköts centraliserat. 

Notera också: 

Vid bedömningen av beviljande av understöd beaktas verksamhetens effekter, omfattning, 

kvalitet och lönsamhet och verksamhetens målgrupp. 

Understöd får också sökas för fleråriga projekt. Jord- och skogsbruksministeriet kan 

förbinda sig att betala understöd högst inom tidsfristen för användningen av anslaget. 

Jaktvårdsföreningarna kan få understöd i högst två års tid. 

Beslut om understöd för yrkesmässig ledning av jaktvårdsföreningar kan fattas redan inom 

ansökningstiden. 

Ansökningstid: 8.12.2021–31.12.2022 

3. Understöd för jaktvårdsföreningarnas gemensamma arbete 

för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur 

Understöd beviljas i första hand jaktvårdsföreningar för att tillsammans förebygga skador 
av stora rovdjur. Det kan till exempel handla om att anställa eller utbilda en person som 
ska svara för det förebyggande arbetet inom flera jaktvårdsföreningars område. Denna 
person kan till exempel samarbeta med viltcentralens vargkoordinatorer. Understöd 
beviljas i synnerhet för projekt som ska stärka kompetensen på lokal nivå när det gäller att 
förebygga skador och som ska hjälpa viltcentralens regionala kontor i arbetet med att 
förebygga skador orsakade av stora rovdjur. Arbetet med att förebygga skador kan till 
exempel handla om utveckling av kompetensen för att kunna kartlägga potentiella 
skadeobjekt i samarbete med Finlands viltcentrals regionala kontor, leverans av 
skyddsmaterial till skade- eller riskobjekten, utveckling av kompetensen när det gäller att 
möta och ge råd till de skadelidande samt utveckling av verksamheten inom den lokala 
samarbetsgruppen för vargrevir.  
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Projektet eller projekten stödjer effektmålet Konflikter och skador som orsakas av vilt är 
under kontroll i viltvårdskoncernens strategi. Ytterligare bidrar projektet eller projekten till 
viltkoncernens strategiska huvudmål, såsom att stärka vilthushållningen som en del av 
bioekonomin och bevarandet av naturens biologiska mångfald och att 
handlingsmodellerna är kundorienterade och förutseende. Projektet eller projekten främjar 
också arbetet med att genomföra förvaltningsplanerna för storviltsbestånden. 

Notera också: 

Vid bedömningen av beviljande av understöd beaktas verksamhetens effekter, omfattning, 
kvalitet och lönsamhet, andelen frivilligarbete i att genomföra projektet samt 
verksamhetens målgrupp. 

Understöd får också sökas för fleråriga projekt. Jord- och skogsbruksministeriet kan 
förbinda sig att betala understöd högst inom tidsfristen för användningen av anslaget. 
Jaktvårdsföreningarna kan få understöd i högst två års tid. 

Ansökningstid: 8.12.2021–15.2.2022 

4. Understöd som främjar jaktvårdsföreningarnas och andra 

aktörers skolsamarbete 

Understöd beviljas för jaktvårdsföreningarnas och andra aktörers, såsom kommunernas, 

gemensamma projekt som delar ut information enligt viltvårdskoncernens strategier eller 

artspecifika förvaltningsplaner till exempel i form av skolsamarbete eller motsvarande 

ungdomsarbete. Exempel på sådana projekt är viltvårdskurser och kurser som förbereder 

för jägarexamen. 

Projektet eller projekten stödjer särskilt följande effektmål i viltvårdskoncernens strategi: 

Vilthushållningen skapar välfärd och jakten och viltvården är etisk och ansvarsfull. 

Projektet eller projekten stödjer därtill viltvårdskoncernens strategiska huvudmål, såsom 

att identifiera och uppskatta vilthushållningens mångahanda hälsoeffekter och att verka 

aktivt med intressegrupper. 

Notera också: 

Vid bedömningen av beviljande av understöd beaktas verksamhetens effekter, omfattning, 

kvalitet och lönsamhet, andelen frivilligarbete i att genomföra projektet samt 

verksamhetens målgrupp. 

Understöd får också sökas för fleråriga projekt. Jord- och skogsbruksministeriet kan 

förbinda sig att betala understöd högst inom tidsfristen för användningen av anslaget. 

Jaktvårdsföreningarna kan få understöd i högst två års tid.  

Beslut om understöd för skolsamarbete kan fattas redan inom ansökningstiden. 

Ansökningstid: 8.12.2021–15.2.2022 
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5. Understöd som främjar en säker och hållbar jakt  

Understöd beviljas för projekt som främjar säkra, etiska och hållbara jaktmetoder genom 

antingen utbildning, rådgivning eller jaktövervakning. 

Projektet eller projekten hjälper att nå effektivitetsmålet Jakten och viltvården är etisk och 

ansvarsfull i viltvårdskoncernens strategi. Projektet eller projekten ska också bidra till 

målen i den offentliga viltvårdskoncernens strategi, såsom att utveckla 

handlingsmodellerna med beaktande av förutsägbarheten och effekterna. 

Jaktövervakning 

Understöd beviljas för projekt som bidrar till jaktvårdsföreningarnas uppgift att bistå 

myndigheterna vid övervakning av jakt i enlighet med de uppgifter som enligt 14 § i 

viltförvaltningslagen hör till föreningarna. 

Sådana projekt kan handla till exempel om utveckling av samarbetet inom jaktövervakning 

mellan jaktvårdsföreningarna och med jakt- och fiskeövervakarna (polisen, Forststyrelsen, 

Gränsbevakningsväsendet). Ett exempel på ett övervakningsprojekt mellan 

jaktvårdsföreningarna är gemensamma insatser för att övervaka jakten (till exempel 

kontroll av förbjudna fångstredskap) och övervakningshjälp mellan föreningarna. Projekten 

kan också vara utbildningsprojekt för att utveckla den jaktövervakning som 

jaktvårdsföreningarna genomför tillsammans med myndigheterna och viltcentralen.  

Att främja en säker och hållbar jakt genom utbildning 

Understöd beviljas i första hand för utbildnings- och rådgivningsprojekt som är 

gemensamma för jaktvårdsföreningarna eller som föreningarna genomför med andra 

aktörer, såsom viltcentralen, och som främjar ansvarsfull, säker och hållbar jakt, viltvård 

och jakt på småvilt. Särskilt stöds projekt som siktar till att ge utbildning i jakt på småvilt i 

livsmiljövårdande syfte och som ger råd om användningen av lämpliga fångstredskap. 

Understöd beviljas också i synnerhet för projekt som främjar säkra jaktrutiner.   

Notera också: 

Vid bedömningen av beviljande av understöd beaktas verksamhetens effekter, omfattning, 

kvalitet och lönsamhet, andelen frivilligarbete i att genomföra projektet samt 

verksamhetens målgrupp. 

Understöd får också sökas för fleråriga projekt. Jord- och skogsbruksministeriet kan 

förbinda sig att betala understöd högst inom tidsfristen för användningen av anslaget. 

Jaktvårdsföreningarna kan få understöd i högst två års tid.  

Ansökningstid: 8.12.2021–15.2.2022 

6. Övriga understöd för utvecklingsprojekt som ligger i linje 

med den offentliga viltkoncernens strategi  
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Understöd beviljas för nationellt och regionalt betydelsefulla projekt som genomför den 
offentliga viltkoncernens strategi. Effektmålen enligt den offentliga viltkoncernens strategi 
2012–2022 är följande: 

 vilthushållningen skapar välfärd 

 viltbestånden förblir livskraftiga 

 jakten och viltvården är etisk och ansvarsfull 

 konflikter och skador som orsakas av vilt är under kontroll 

Understöd för att främja vilthushållningen beviljas i första hand för att 

 genomföra åtgärder enligt förvaltningsplaner, program och strategier för viltarter 

 utveckla metoderna för uppföljning av sjöfågelpopulationer på tillbakagång, särskilt i 
norra Finland i områden med glest placerade räkningspunkter 

 genomföra projekt som bidrar till etisk jakt 

Vid bedömningen av beviljande av understöd beaktas verksamhetens effekter, omfattning, 
kvalitet och lönsamhet, andelen frivilligarbete i att genomföra projektet samt 
verksamhetens målgrupp. 

Understöd får också sökas för fleråriga projekt. Jord- och skogsbruksministeriet kan 
förbinda sig att betala understöd högst inom tidsfristen för användningen av anslaget. 
Jaktvårdsföreningarna kan få understöd i högst två års tid. 

Ansökningstid: 8.12.2021–15.1.2022 

  

Övriga villkor för att få understöd är att 

 ändamålet är samhälleligt godtagbart 

 statsunderstödet är motiverat med avseende på målen för användningen av 
understödet 

 understödet är nödvändigt med beaktande av projektets eller verksamhetens 
kvalitet eller omfattning eller med hänseende till andra stöd 

 understödet inte snedvrider konkurrensen 

Projekten kan löpa över ett eller flera år. Jord- och skogsbruksministeriet kan förbinda sig 
att betala understöd högst inom tidsfristen för användningen av anslaget. 
Jaktvårdsföreningarna kan få understöd i högst två års tid. 

Projektunderstöd beviljas jaktvårdsföreningar, allmännyttiga samfund med 
rättshandlingsförmåga, offentligrättsliga institut, universitet och forskningsinstitut.  

Närmare anvisningar för ansökan om anslag och ansökningsblanketter på finska 
och svenska finns på webbadressen mmm.fi/sv/specialunderstod 

https://mmm.fi/sv/specialunderstod
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Ansökningarna ska lämnas in till jord- och skogsbruksministeriets 
registratorskontor: 

Postadress: Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET 

E-post: kirjaamo.mmm@gov.fi 

Besöksadress: Regeringsgatan 3 A, Helsingfors 

Ansökningarna ska ha kommit in till jord- och skogsbruksministeriet den sista 
ansökningsdagen kl. 16.15. 

 

Mer information: 

Henna Väyrynen, sakkunnig, enheten för vilt och fiske, naturresursavdelningen, jord- och 

skogsbruksministeriet, tfn  029 516 2014, henna.vayrynen@gov.fi  
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