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Enheten för offentlig upphandling kommisSIOnen

Sveriges svar på Europeiska kommissionens frågor angående

medelstilldelningen till Svenska Jägareförbundet (EU  Pilot 8746/16/GROW)

1  bilaga

Europeiska kommissionen har genom EU-piloten överlämnat en

skrivelse om den årliga medelstilldelningen till Svenska ]ägareförbundet,

som skeri syfte att stötta förbundets arbete med ett flertal specifika
uppgifter inom viltvårdsområdet. Kommissionen har enligt skrivelsen

tagit emot klagomål där det görs gällande att de uppgifter och de medel

som förbundet erhållit sammantaget utgör ett sådant offentligt kontrakt
som ska tilldelas  i  enlighet med det förfarande som föreskrivs  i

Europaparlamentets och rådets direktiv  2014/ 24/ EU av den 26 februari

2014  om offentlig upphandling och om upphåvande av direktiv
2004/ 1 8/ EG (Upphandlingsdirektivet). Kommissionen har bett Sverige

kommentera dels en beskrivning som i skrivelsen gj orts av omständig-
heterna kring medelstilldelningen, dels kommissionens initiala rättsliga
analys. Sverige har även ombetts besvara vissa frågor som rör

medelstilldelningen.

Medelstilldelning ur viltvårdsfonden

För viltvården, råtten till jakt och jaktens bedrivande inom svenskt

territorium gäller jaktlagen  (1987:259).  Syftet  med viltvården år enligt

4 §  jaktlagen att bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och de
fågelarter som tillfälligt förekommer naturligt i landet, samt att, med

hänsyn till allmänna och enskilda intressen, främja en lämplig utveckling

av viltstammarna.

Enligt 41  § jaktlagen  får regeringen, för att främja Viltvården eller andra
liknande ändamål som är förenliga med syftet med lagen, meddela
föreskrifter om skyldigheter för den som jagar att betala en årlig
viltvårdsavgift.  I  bestämmelsen anges att avgifterna bildar en fond,
viltvårdsfonden, som efter regeringens beståmmande får användas för
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angivna ändamål. Av 49 § jaktförordningen  (1987z905) framgår att
viltvårdsfonden förvaltas av Kammarkollegiet och att regeringen beslutar

om tilldelning av medel från fonden efter ansökan från enskilda och

myndigheter.

Svenska Jägareförbundet erhåller efter ansökan medel från fonden.

Dessutom har Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen erhållit
medel för viltforskning. Fonden finansierarar även den viltforskning som

bedrivs av Statens veterinärmedicinska anstalt och Polismyndighetens

löpande kostnader för eftersök av trafikskadat vilt.

I sin skrivelse nämner kommissionen en rapport som den dåvarande

jordbruksministern erhöll den 14 oktober  2004.  Det bör framhållas att

denna rapport inte utgör något underlag för regeringens beslut om

tilldelning av medel från viltvårdsfonden.

Svenska Jägareförbundet

Svenska ]ägareförbundet år en ideell förening med en mycket lång

traditionoch gedigen kunskap inom viltförvaltning. Förbundet har ca
150 000 medlemmar som är spridda över hela Sverige. Förbundet har
sedan 1938 tilldeltas medel från viltvårdsfonden för sin verksamhet, som
bl.a. omfattar tillhandahållande av övergripande information till
allmänheten och jägare om jakt- och viltvårdsfrågor. Inom ramen för
förbundets utbildningsverksamhet säkerställs bl.a. att prov för

jägarexamen kan erbjudas runtom i landet. Genom sina medlemmar

besitter förbundet en unik sakkunskap om och erfarenhet av jakt- och
viltvårdsfrågor.

Det senaste beslutet om tilldelning av medel meddelades av regeringen

den 18 december 2015 (se bilaga). I beslutet tilldelades Svenska

]ägareförbundet 52 250 OOO kronor för verksamhetsåret 2016. AV

beslutet framgår bl.a. för Vilka verksamheter som förbundet har beviljats

medel och Vilka återrapporteringskrav som gäller.

En översyn av tilldelningen av  medel  från viltvårdsfonden pågår

På regeringens eget initiativ pågår en översyn av tilldelningen av medel

från viltvårdsfonden. Syftet med översynen år att, med beaktande av både

nationell rätt och unionsrätten, effektivisera förfarandet och den

operativa viltförvaltningen som sådan. Inom ramen för översynen

övervägs bl.a. Naturvårdsverkets roll i samband med hanteringen av

medelstilldelningen från viltvårdsfonden. Denna myndighet ansvarar

enligt 3  §  förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårds-

verket för frågor om jakt och vilt. Gränsdragningen mellan Vilka



verksamheter som kan finansieras genom bidrag och Vilka som måste
upphandlas i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i Upp—
handlingsdirektivet omfattas i enlighet med vad som ovan anförts av

översynen och är en högt prioriterad fråga för regeringen. översynen
innefattar även vissa konstitutionella frågor och bedömningar, t.ex.

huruvida det krävs något ställningstagande av riksdagen för att ändra

tilldelningen av medel från viltvårdsfonden.

Regeringens mål år att översynen ska vara klar under 2016. Mot denna
bakgrund önskar regeringen få återkomma till kommissionen när

översynen är avslutad. Regeringen står givetvis till förfogande med
ytterligare upplysningar i ärendet om kommissionen så önskar.
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