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ANVISNINGAR för ansökan i ansök-
ningsomgång som inleds 27.1.2023 
Specialunderstöd för främjande av 

vilthushållningen 

27.1.2023 
 

VERKSAMHET SOM BEVILJAS UNDER-
STÖD 
 
Anslag för främjande av vilthushållningen kan 
beviljas för de ändamål som anges i 3 § 2 
mom. i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicens-
avgift. Användningsändamål är till exempel ut-
vecklingsprojekt i enlighet med viltvårdskon-
cernens strategi, såsom att utveckla jaktvårds-
föreningarnas verksamhet, förvalta stammarna 
av stora rovdjur och förbättra viltets livsmiljö. 
 
Villkor för beviljande av understöd är att  

 ändamålet är samhälleligt godtagbart  

 statsunderstödet är motiverat med av-
seende på de mål som satts för an-
vändningen av statsunderstödet  

 understödet är nödvändigt med beak-
tande av projektets eller verksamhet-
ens art eller omfattning eller med hän-
seende till andra stöd  

 understödet inte snedvrider konkur-
rensen.  

 
 
Fokusområdena för den ansökningsom-
gång som inleds den 27 januari 2023 är  

 projekt som stöder sammanslagning 
av jaktvårdsföreningar  

 projekt som bidrar till yrkesmässig led-
ning av jaktvårdsföreningarnas verk-
samhet. 

 
Ansökningstiden är fortlöpande, dvs. den på-
går tills vidare, om anslagen räcker. 
 
MOTTAGARE SOM KAN BEVILJAS UN-
DERSTÖD 
 
I den ansökningsomgång som inleds den 27 
januari 2023 kan understöd beviljas jaktvårds-
föreningar.  
 
VILLKOREN FÖR UNDERSTÖD 
 
På understöden tillämpas lagen om jaktvårds-
avgift och jaktlicensavgift (616/1993) och 
statsunderstödslagen (688/2001).  
 
Projekten ska vara tidsmässigt begränsade 
och av gemensamt intresse. Projektresultaten 
ska vara offentliga. Projekten kan löpa över ett 
eller flera år. Jord- och skogsbruksministeriet 
kan dock inte förbinda sig att bevilja understöd 

för en längre tid än användningstiden för an-
slaget. Jaktvårdsföreningar kan beviljas under-
stöd för högst två år.    
 
Understödet får användas endast för det ända-
mål som fastställts i beslutet om statsunder-
stöd. Det understöd som beviljas får inte täcka 
det fulla beloppet av de totalkostnader som or-
sakas av det projekt som utgör föremål för 
statsunderstödet, om inte något annat följer av 
skäl som är motiverade och nödvändiga för att 
målen med beviljandet av statsunderstödet 
ska nås.  
 
Vid behov kan jord- och skogsbruksministeriet 
uppdatera ansökningsvillkoren och ansök-
ningsanvisningarna för den fortlöpande ansök-
ningsomgång som utlystes den 27 januari 
2023. Eventuella uppdateringar publiceras på 
ministeriets webbplats. 
 
 
UNDERSTÖD BEVILJAS INTE FÖR BL.A. 
FÖLJANDE KOSTNADER:  
 
Kostnader som inte anknyter till projektet. Mer 
information om godtagbara och icke-godtag-
bara kostnader finns i anvisningen ”allmänna 
villkor för specialunderstöd, 2018 (på finska)”. 
 
Som kostnader som täcks med understödet 
godkänner jord- och skogsbruksministeriet inte 
allmänna kostnader för jaktvårdsföreningarnas 
projekt, eftersom jaktvårdsföreningarna får all-
mänt understöd som beviljas av Finlands vilt-
central. Med detta täcks allmänna kostnader 
som exempelvis kostnader för allmän admi-
nistration. Allmänna kostnader är understöds-
tagarens allmänna administrativa kostnader 
som inte hänför sig direkt till någon specifik 
verksamhet eller något enskilt projekt. 

 
Understödet kan inte användas för den del av 
lönekostnaderna för en verksamhetsledare 
som överstiger nivån 2 925 euro/månadsverke 
(100 % arbetstid, inklusive bikostnader). Jord- 
och skogsbruksministeriet anser att lönekost-
nader som understiger den nivån berättigar till 
stöd, eftersom de inte överstiger den allmänna 
lönenivån inom branschen. Till den del jakt-
vårdsföreningen bidrar med självfinansiering 
får nämnda lönenivå överskridas. 
 
Obs! Vid projekt som stöder sammanslag-
ningen av jaktvårdsföreningar kan stöd bevil-
jas för anställning av en verksamhetsledare 
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och/eller för kostnader för att införa nya verk-
samhetsmodeller. Vid projekt som bidrar till yr-
kesmässig ledning av jaktvårdsföreningarnas 
verksamhet kan stöd beviljas för anställning av 
en verksamhetsledare. 
 
 
ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 
 
Specialunderstöd beviljas på ansökan. Under-
stöd söks hos jord- och skogsbruksministeriet 
med en särskild blankett. Projektets verksam-
het ska beskrivas på ansökningsblanketten 
under rubriken ”Sammandrag av verksamhets-
planen”. Av sammandraget av verksamhets-
planen ska framgå projektets mål, åtgärder 
som vidtas, projektets resultat och eventuella 
samarbetspartner.  
 
Ansökan ska ha följande bilagor: 

 sammanslutningens verksamhetsplan  

 sammanslutningens budget 

 ett kostnadsförslag i vilket projektets 
lönekostnader och totala kostnader 
samt intäkterna från projektet specifi-
ceras  

 uppgifter om andra understöd som 
man sökt och fått för projektet.  

 Ansökningsblankettens punkt 4 och 5 i 
fråga om bilagor som ska bifogas an-
sökan gäller inte jaktvårdsföreningar. 

 
 

FINANSIERINGSBESLUT OCH UTBETALNING AV 
UNDERSTÖD 

 
Beslut om understöd för sammanslagning av jakt-
vårdsföreningar och för yrkesmässig ledning av jakt-
vårdsföreningar kan fattas redan under ansökningsti-
den. 
 
Understödet betalas till statsunderstödstagaren i en el-
ler flera poster enligt när kostnaderna infaller. 

 
 

 
 


