Verdal kommune
Sakspapir

Budsjett og regnskap for lokalt viltfond Verdal 2013/14
Saksbehandler: Trond Rian
trond.rian@innherred-samkommune.no
E-post:
74048552
Tlf.:

Arkivref:
2006/4171 - /033

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Utmarksnemnda i Verdal kommune

Møtedato
10.06.2013

Saksnr.

Rådmannens forslag til vedtak:
Det tilrås at utmarksnemnda vedtar følgende budsjett for kommende periode (til 1.6.14):
Tilskudd til innlegging av data i hjortevilt.no for 2013 , 5000 kr
Diverse /andre søknader iht forskrift om kommunale viltfond 10 000 kr
(beredskap for mindre søknader)
Rydding /sprøyting av vegkanter 10 000 kr
Kurs/møter/tidsskrift/fagmateriell 18 000 kr
Fellingslag bjørn: kurs, (leie av skytebane), materiell mv, 7000 kr
Beredskap for rovviltfelling 10 000 kr
Taksering av hjorteskader på skog i Øvre Verdal 5000 kr (ikke effektuert)
Delfinansiering av ekstra utgifter til prosjekt fra lokalt hjorteprosjekt 10 000 kr
Sum kr 75 000 kr
Flytting mellom poster kan gjøres etter behov. Tildeling av midler utover 4000 kr til
enkeltsøknader behandles politisk. Inntekter og utgifter knyttet til ettersøk mv fortsettes å gå
noenlunde i balanse og inngår ikke i budsjettet. Oppgavene knyttet til ettersøk av trafikkskadet
vilt mv er dessuten lovfestet og ikke noe kommunen kan avstå fra.
Viltfondssøknader som har preg av ren årviss organisasjonsstøtte kan avises administrativt i
henhold til tidligere vedtak.
Det oppgis i budsjettutskrift at innestående på fondet er 177 197 kr. En kan ikke se at utgiftene
til ettersøk er kommet med, og dette må korrigeres. Forhåpentligvis foreligger et mer presist tall
til møtet.

Vedlegg:
Utskrift av regnskap
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
På grunn av at nemnda med sikkerhet har hatt et møte i begynnelsen av juni hvert år er
viltfondsbehandlingen lagt til dette møtet. Periodiseringen for budsjettet blir av denne grunn fra
mai/juni 2012 til samme tid i 2013. Årlige fellingsinntekter for lokalt viltfond ligger på ca 90
000 kr i Verdal. Budsjettforslaget skal derfor ikke redusere fondet.
Vurdering:
Midler fra lokalt viltfond skal disponeres iht Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift
for elg og hjort (Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 23. mai 2001 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om
viltet § 13, § 40, § 43 og § 48.). Foreslått budsjett vurderes å være i tråd med forskriften.
Når det gjelder hjorteskader på skog så er såkalt barkskrelling på ungskog av gran blitt et
økende problem i Vuku området. Det dreier seg om verdifull ungskog på høy bonitet, og det er
viktig å kjenne omfang og skadeutvikling over tid. Det er ønskelig med en flerårig taksering
etter metodikk hentet fra et hjorteskadeprosjekt på Vestlandet. Øvre Verdal /Værdalsbruket
ønsker å komme i gang med dette, men har foreløpig ikke organisert dette.
Ett 3årig lokalt hjorteprosjekt ble avsluttet for noen år siden. Sluttrapport er enda ikke publisert,
og i følge Øvre Verdal skyldes det både manglende kapasitet hos NINA og dels behov for ekstra
finansiering knyttet til prosjektet. Dersom Øvre Verdal bidrar med egne midler samt evt at
NTFK er positivt til å bidra med statlige viltfondsmidler finner en at det ville være riktig å bidra
med kommunale viltfondsmidler. Det forutsetter søknad med kostnadsoppsett og
finansieringsplan. Hovedprosjektet ble i sin tid delfinansiert med lokale viltfondsmidler.
Beredskap for rovviltfelling. I 2012 ble det benyttet helikopter for innflying av fellingslag til
Skjækerfjella. Det ble da tilslutt dekket av Fylkesmannen, og saunæringen hadde utlovd å evt
dekke kostnaden dersom finansiering ikke lot seg oppdrive. Dersom jakt skal foregå langt inn i
vegløse områder så er tidsfaktoren mm viktig, og f.eks bruk av helikopter er viktig. Det foreslås
at det posteres et slikt beløp som gir mulighet til å forskuttere slike utlegg. En har ingen garanti
for at Fylkesmannen eller andre bidrar i ettertid slik at dette kan innebære reelle utgifter.
Kurs for fellingslag bjørn. Dekkes vekselsvis av Levanger og Verdal viltfond. I 2012 ble det
dekket av Levanger. I 2013 dekkes det av Verdal.

