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Søknad om økonomisk støtte fra Jaktiverdal 2016
Saksbehandler: Rune Sørholt
E-post:
rune.sorholt@innherred-samkommune.no
Tlf.:

Arkivref:
2016/8414 - /

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

Utmarksnemnda i Verdal kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Det innvilges kr. 10 000,- til prosjektet «Jakt i Verdal». Dette er et engangsbeløp som innvilges
ifm oppstart av prosjektet.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven innen 3 uker etter at melding om
vedtaket er mottatt. Klagens sendes til kommunen.

Vedlegg:
Søknad fra Jakt i Verdal.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Jakt i Verdal er et prosjekt som har til målsetning å gjenskape et mer balansert forhold mellom
smårovviltet og tradisjonelt matnyttig småvilt. Det er Verdal kommune, Verdal Fjellstyre,
Verdal Jeger- og Fiskerforening, Værdalsbruket og Inn-Trøndelag Fuglehundklubb står bak
prosjektet.
For å nå målsettingen ønsker Jakt i Verdal arbeide for å:
- Øke jegernes kompetanse om smårovviltets økologi gjennom kursvirksomhet.
- Øke kunnskapsnivået om effektiv og riktig jakt og fangst av smårovvilt gjennom
kursvirksomhet.
- Heve kompetansen om hvordan en tar vare på pelsen fra smårovviltet gjennom
kursvirksomhet.
- Legge forholdene til rette for å gjøre det enklere å drive jakt og fangst av smårovvilt
- ved å organisere innsamling og nedfrysing av slakteavfall fra hjortedyrjakta.
- ved å kjøpe inn feller for gratis utleie.

-

Begrense smårovviltets menneskeskapte mattilgang, bl.a. ved å samle inn slakteavfall fra
hjortedyrjakta.

Jakt i Verdal trenger økonomisk støtte i startfasen og søker derfor om 10 000,- fra kommunale
viltfondsmidler til:
- Kursvirksomhet og kompetanseheving innenfor jakt og fangst på smårovvilt.
- Innkjøp av feller og nødvendig utstyr for å få samlet inn og frosset ned slakteavfall
fra hjortedyrjakta.
- Å opprette hjemmeside for Jakt i Verdal.
Vurdering:
«Jakt i Verdal» er et nytt prosjekt som ble startet opp i Verdal høsten 2016. Prosjektet bygger i
stor grad på de samme prinsippene som prosjektet Jakt i Lierne som er et tilsvarende prosjektet
som har blitt drevet i Lierne kommune i flere år. Det har også vært drevet et tilsvarende prosjekt
i Stjørdal kommune som har gitt gode resultater så langt.
Jakt i Verdal har som målsetting å sette fokus på og gjenskape et mer balansert forhold mellom
smårovviltet (grevling, mår, villmink, røyskatt, rødrev, mårhund, ravn, kråke, skjære, svartbak,
gråmåke) og tradisjonelt matvilt (ryper, skogsfugl og hare). Jakt i Verdal ønsker å legge til rette
for og skape en økt interesse for jakt på smårovvilt. Jakt i Verdal jobber for å begrense
menneskeskapte matkilder til smårovviltet. Hovedmålet for prosjektet er å øke tettheten av
ryper, skogsfugl og hare.
Jakt i Verdal søker Verdal kommune v/ utmarksnemnda om økonomisk støtte på kr. 10 000,I Følge forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort
§ 5 kan det kommunale viltfond brukes til:
§ 5.Disponering av fylkeskommunale og kommunale viltfond
a. Fondet kan brukes til:
Tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i
- kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller
kommunen selv.
- Å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen.
- Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.
b. Fondet kan ikke brukes til:
Kommunal og fylkeskommunal administrasjon av viltforvaltningen (faste utgifter til lønn,
møtegodtgjørelser, reiser mv.).
- Å erstatte skader voldt av vilt.
- Skuddpremier.

Søknaden gjelder støtte til kursvirksomhet, kompetanseheving, innkjøp av nødvendig utstyr og
opprettelse av egen hjemmeside. Søknaden faller inn under § 5, 1. ledd bokstav a) på hva
viltfondet kan brukes til.
Det anbefales at Jakt i Verdal gis et økonomisk tilskudd fra det kommunale viltfondet på 10 000
kr som et engangsbeløp ifm oppstart av prosjektet.

