Verdal kommune
Sakspapir

Budsjett for lokalt viltfond Verdal 2014-15
Saksbehandler: Trond Rian
trond.rian@innherred-samkommune.no
E-post:
74048552
Tlf.:

Arkivref:
2006/4171 - /033

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Utmarksnemnda i Verdal kommune

Møtedato
10.06.2014

Saksnr.

Rådmannens forslag til vedtak:
Det tilrås at utmarksnemnda vedtar følgende budsjett for kommende periode (til 31.5.15) for
Verdal viltfond:

Tekst
Saldo Verdal viltfond pr. 1.6.2014
Inntekter:
Fellingsavgifter elg og hjort 2014
Salg av kjøtt, påkjørt elg
Sum inntekter

287.736
100.000
20.000
120.000

Kostnader:
Trafikksikringsarbeid, viltrydding langs
veger.
Ettersøk skadet vilt
Sluttrapport lokalt hjorteprosjekt
Kompetanseheving, kurs, tidsskrift,
seminarer, opplæring
Innlegging hjorteviltregisteret
Diverse søknader, øk. støtte
Sum kostnader:

3.000
15.000
120.000

Reduksjon/Økning i beholdning
Beregnet saldo Verdal viltfond pr. 1.6.2015

0,287.736

20.000
40.000
15.000
27.000

Flytting mellom poster kan gjøres etter behov. Tildeling av midler utover 4000 kr til
enkeltsøknader behandles politisk. Viltfondssøknader som har preg av ren årviss
organisasjonsstøtte kan avises administrativt i henhold til tidligere vedtak.

Vedlegg:
Regnskapssammendrag for viltfondet (106.652 kr fellingsavgifter for 2013 kommer i tillegg)
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 2014 til samme tid i 2015.
Størsteparten av utgiftene siste år er kostnader til ettersøk av skadet vilt, og kurs/opplæring.
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.
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.
Midler til rovvilttiltak forutsettes primært å bli hentet fra ekstraordinær bevilgning til
rovviltformål , men viltfondet kan ikke utelukkes som delfinansiering på enkelte tiltak. Det er
dog ikke forslått noe slikt i kommende budsjettperiode.

