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Utlysning av specialunderstöd för projekt 
som utvecklar jaktvårdsföreningarnas 
verksamhet och främjar 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 viltkoncernens strategi, såsom att utveckla jaktvårdsföreningarnas 
verksamhet, förvalta stammarna av stora rovdjur och förbättra viltets livsmiljö. 

Fokusområdena i den ansökningsomgång som inleds 
den 27 januari 2023 är följande: 

 

1. projekt som stöder sammanslagning av jaktvårdsföreningar 
2. projekt som bidrar till yrkesmässig ledning av jaktvårdsföreningarnas verksamhet 

1. Understöd för sammanslagning av 
jaktvårdsföreningar 

Understöd beviljas i första hand jaktvårdsföreningar som frivilligt gått samman. 

1.1. Understöd för att etablera en ny sammanslagen jaktvårdsförenings verksamhet, eller 

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

Jaktvårdsföreningar som inleder sin verksamhet 2023 eller fattar beslut om sammanslagning 2023 får 
ansöka om understöd (understöd fr.o.m. den 1 januari 2024). 
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Med understödet utvecklas jaktvårdsföreningarnas verksamhet, och därigenom stöder det också den of-
fentliga viltkoncernens strategi. 

Understöd enligt punkt 1.1. kan beviljas för anställningskostnader som motsvarar en arbetsinsats om 
minst två (2) och högst tre (3) månadsverken per år och för andra kostnader. 

Understöd enligt punkt 1.2. kan beviljas för kostnader för att anställa en verksamhetsledare på deltid el-
ler heltid. 

Övrigt som är värt att notera 

Till exempel kan jaktvårdsföreningar som fattar beslut om sammanslagning 2023 beviljas understöd från 
och med den 1 januari 2024 för den nya jaktvårdsförening som inleder sin verksamhet 2024. 

Vid bedömningen av ansökningarna om understöd beaktas verksamhetens effekter, omfattning, kvalitet 
och lönsamhet samt verksamhetens målgrupp. 

Understöd för en sammanslagning kan betalas för sammanlagt högst tre år. Jord- och skogsbruksmi-
nisteriet kan dock inte förbinda sig att bevilja understöd för en längre tid än användningstiden för ansla-
get. Jaktvårdsföreningar kan beviljas understöd för högst två år åt gången. 

Beslut om understöd för sammanslagning av jaktvårdsföreningar kan fattas redan medan ansök-
ningstiden pågår. 

Vid understöd för sammanslagningar kan specialunderstödet för en verksamhetsledares lön vara högst 2 
925 euro per månad.  

Understöd enligt punkt 1.1. är avsett för en jaktvårdsförening som är resultatet av en sammanslagning 
av två jaktvårdsföreningar. Understödet kan beviljas för lönekostnader för en verksamhetsledare och för 
kostnader för att införa nya verksamhetsmodeller, till exempel kostnader som hänför sig till inledandet 
och utvecklandet av verksamheten. 

Understöd enligt punkt 1.2. är avsett för en jaktvårdsförening som är resultatet av en sammanslagning 
av fler än två (dvs. minst tre) jaktvårdsföreningar. Understödet kan beviljas för kostnader för att anställa 
en verksamhetsledare på deltid eller heltid. 

Ansökningstid:  Från och med den 27 januari 2023 tills vidare  

2. Understöd för yrkesmässig ledning av 
jaktvårdsföreningarnas verksamhet 

Syftet med understödet är att göra det möjligt att anställa en verksamhetsledare på deltid eller heltid för 
att sköta de uppgifter som hör till den jaktvårdsförening eller de jaktvårdsföreningar som nämns i ansö-
kan. Meningen är att understödet ska bidra till att verksamhetsledarens roll utvecklas i mer professionell 
riktning och att via understödet rikta resurser till att utveckla jaktvårdsföreningens verksamhet eller flera 
jaktvårdsföreningars verksamhet och samarbete. Understöd kan beviljas som stöd för avlöning av en 
verksamhetsledare för jaktvårdsföreningen eller jaktvårdsföreningarna så att det blir möjligt att anställa 
en verksamhetsledare på deltid eller heltid och stärka ledningen av verksamheten. En grund för under-
stödet är hur stort behovet av verksamhetsledning är, med andra ord antalet medlemmar. Det är me-
ningen att understödet ska sänka tröskeln för att anställa en verksamhetsledare på deltid eller heltid för 
en längre period.  

Med understödet utvecklas jaktvårdsföreningarnas verksamhet, och därigenom stöder det också viltkon-
cernens strategi. 
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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 jakt-
vårdsförening eller tillsammans av flera jaktvårdsföreningar. Genom möjligheten att stödja en gemensam 
verksamhetsledare för flera jaktvårdsföreningar är syftet med understödet också att utveckla samarbetet 
mellan föreningarna. Med samarbete avses samarbete mellan jaktvårdsföreningarna, till exempel att un-
der ledning av verksamhetsledaren dela med sig av kunskap och utbyta information eller att tillsammans 
göra olika insatser och/eller sköta flera föreningars uppgifter. Det är alltså meningen att anställning av en 
verksamhetsledare ska bidra till utveckling av samarbetsformerna på regional nivå, en professionell sköt-
sel av uppgifterna och utveckling av kompetensen. 

Vid understöd för sammanslagningar och understöd för yrkesmässig ledning kan specialunderstödet för 
en verksamhetsledares lön vara högst 2 925 euro per månad.  

Förutsättningar: 

För att understöd ska beviljas förutsätts att jaktvårdsföreningen själv finansierar 50 procent av kostna-
derna för avlöningen av en verksamhetsledare. Om föreningen har fler än 5 000 medlemmar, krävs dock 
en självfinansieringsandel på minst 58 procent. I enlighet med exemplet i tabellen kan till exempel en för-
ening med fler än 2 000 medlemmar beviljas understöd till ett belopp som motsvarar högst tre månads-
verken (11 700 euro) under förutsättning att självfinansieringsandelen också täcker tre månadsverken 
(11 700 euro). En förening med fler än 5 000 medlemmar kan beviljas stöd till ett belopp som motsvarar 
högst 5 månadsverken (14 625 euro) under förutsättning att självfinansieringsandelen är minst 20 475 
euro (7 månadsverken) (självfinansieringsandelen i detta fall minst 58 procent). Det är också möjligt att 
ansöka om ett mindre stödbelopp. I tabellen anges det maximala belopp som kan sökas.  

Självfinansieringsandelen kan bestå av jaktvårdsföreningens allmänna understöd, inkomster från avgifter 
för prestationer och/eller jaktvårdsföreningens övriga inkomster, dock så att minst 5 procent av den to-
tala finansieringen består av inkomster från avgifter för prestationer och/eller jaktvårdsföreningens övriga 
inkomster. Det maximala understödet som beviljas bestäms på basis av jaktvårdsföreningens och/eller 
jaktvårdsföreningarnas sammanlagda medlemsantal i enlighet med tabellen. 
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Tabell. 

Medlemsan-
tal 

Antal må-
nadsverken / 
år 

Understöd 
max., euro / 
år 

Självfinansierings-an-
del minst 50 procent 
(för verksamhetsleda-
rens lön) / år* 

Andel på minst 
5 procent av 
totalfinansie-
ringen / år, som 
består av avgif-
ter som tas ut 
för prestationer 
eller av andra 
inkomster Obs! 
Andelen på 5 
procent 
inkluderas i 
självfinansi-
eringsandelen  
   

5000≤ 5 14625 € 20 475 € 
 
* Obs! Av föreningar med fler 
än 5 000 medlemmar krävs en 
självfinansieringsandel på 
minst 58 procent.  
 

35 100  x 0,05 
= 1 755 € 

4000≤ 5 14 625 € 14 625 € 29 250 x 0,05 = 
1462,5 € 

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 € 
 

     
 

Om avsikten är att anställa en verksamhetsledare för fler än en jaktvårdsförening, ska föreningarna i an-
sökan 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 fler än en jaktvårdsförening, kan understöd för 
detta sökas antingen av en jaktvårdsförening på de andras vägnar eller av jaktvårdsföreningarna gemen-
samt. 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 över-
föra en del av understödet till andra jaktvårdsföreningar om anställningen inte sköts centraliserat. 

Övrigt som är värt att notera 

I beslutet om beviljande av understöd beaktas verksamhetens effekter, omfattning, kvalitet, lönsamhet 
och målgrupp. 

Understöd får också sökas för ett flerårigt projekt. Jord- och skogsbruksministeriet kan dock inte förbinda 
sig att bevilja understöd för en längre tid än användningstiden för anslaget. Jaktvårdsföreningar kan be-
viljas understöd för högst två år. 
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Beslut om understöd för yrkesmässig ledning av jaktvårdsföreningar kan fattas redan medan an-
sökningstiden pågår. 

Ansökningstid: Från och med den 27 januari 2023 tills vidare 

 

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 omfatt-

ning 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 un-
derstöd högst inom tidsfristen för användningen av anslaget. Jaktvårdsföreningarna kan få understöd i 
högst två års tid. 

Projektunderstöd i enlighet med denna utlysning beviljas jaktvårdsföreningar. 
 

 

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

 

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  

 

Mer information:  

Henna Väyrynen, sakkunnig, enheten för vilt och fiske, naturresursavdelningen, jord- och skogsbruksmi-
nisteriet, tfn 029 516 2014, henna.vayrynen@gov.fi 

 
 

 

 
         
 
 
         

https://mmm.fi/sv/specialunderstod
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