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Fylkesrådens innstilling til vedtak:
Midler til lokale/regionale vilttiltak fordeles slik i 2017:
Søker firmanavn

Søknadsnavn

Støttebeløp

Norsk institutt for
naturforskning
Norsk institutt for
naturforskning
NJFF-Nord-Trøndelag
Nord universitet
Norsk institutt for
naturforskning
Nord-Trøndelag
fylkeskommune
Naturdata as
Innherred-samkommune
Nord universitet
Nord universitet Trøndelag

Hvor mye rødrev finnes det - videreføring
10 000
Gjentak av rypejegerundersøkelse
Info.tiltak vilt i Nord-Trøndelag (NT)
Populasjonsdynamikk hos liryper i Lierne
Vegetasjonsanalyser i og utenfor
uthegninger
Hjortevilt, forvaltningstiltak i NT. Inkl.
bestandsvurdering elg og hjort.
Etablering av småviltregister i NT for rype
Jakt i Verdal
Overvåking av smågnagerbestanden i NT
Småviltforvaltning; -smårovpattedyr

Sum

15 000
30 000
20 000
20 000
240 000
15 000
15 000
15 000
20 000
400 000

Mindre endringer i prosjekt kan godkjennes administrativt. Eventuelle midler av de tildelte
som ikke benyttes, kan omfordeles administrativt til andre prosjekt som har fått støtte.

2

Fylkesrådens vurdering
Som vanlig er det stor søknadsmengde til en begrenset tilskuddspott for «lokale
vilttiltak». Det er mange gode søknader, som vi gjerne skulle støttet.
Det er et ønske fra kommunene at fylkeskommunen skal tilby en bestandsvurdering for
elg og hjort. Vi har inngått avtale med Naturdata om å levere bestandsvurdering for elg
og hjort i 2014 og 2015, med opsjon på to år til. Det er av relativt stor regional betydning
å ha et godt grunnlag for elg- og hjorteforvaltningen. Jeg innstiller derfor på at det
bevilges penger til dette formål for det andre opsjonsåret, dvs. 2017. Fra 2018 er vi slått
sammen til ett Trøndelag, og vi må da ta en vurdering av hvordan dette arbeidet skal
drives videre.
Som informasjon til allmennheten, og for å oppsummere elgjakta, får vi årlig utarbeidet
en «Sett elg» brosjyre. Det bevilges midler til dette, samt til de regionale
hjorteviltregionenes møtevirksomhet.
For øvrige søknader er prosjekt som er vurdert å ha størst regional relevans prioritert.
Noen nasjonale prosjekt har stor relevans og interesse for Nord-Trøndelag, noe som gjør
at jeg mener vi bør støtte dem. Det er i år ingen søknader fra prosjekt som vurderes å
være av ren lokal karakter. Disse prosjektene henvises til lokale viltfond.

Steinkjer27. mars 2017

Tomas Iver Hallem
fylkesråd for samferdsel og miljø
(sign)
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Saksutredning for fylkesrådet
Sammendrag
Siden 2010 har Nord-Trøndelag fylkeskommune mottatt midler fra Miljødirektoratet til
lokale vilttiltak. Midlene skal benyttes til lokale/regionale tiltak innen jakt/jaktbare arter,
samt forskning på disse.
Referanse for saken
- Tildelingsbrev fra Miljødirektoratet av 22.02.2017

Saksframstilling
Bakgrunn
Nord-Trøndelag fylkeskommune er tildelt 400 000 kr til fordeling til lokale vilttiltak fra
Miljødirektoratet (M.dir.) over kapittel 1425, post 71. Midlene har vært utlyst av M.dir.,
med søknadsfrist 15. januar 2017. Det er orientert om midlene på NTFKs hjemmeside og
i forskjellige anledninger i kontakt med potensielle søkere.
Søknader er sendt inn elektronisk via M.dir. sitt e-søknadssenter, og er derfra
videresendt til de respektive fylkeskommuner. Søker merker sjøl av hvilke instanser det
søkes midler fra. Flere nasjonale søkere velger å søke midler fra alle/mange
fylkeskommuner og fylkesmenn. De oppgir ikke hvor mye de søker om fra den enkelte
instans. Dette medfører at søknadssummene i disse tilfellene blir relativt store.
Midlene er en statlig tilskuddspost, som skal forvaltes og rapporteres i tråd med
regelverket for den enkelte post, som reflekteres i Miljøverndepartementets årlige
tilskuddsrundskriv.

Problemstillinger
Nord-Trøndelag fylkeskommune er tildelt 400 000 kr til lokale vilttiltak for 2017. Det er
samme beløp som vi har blitt tildelt alle årene vi så langt har hatt disse midlene. Det har
kommet inn 9 eksterne søknader. I tillegg er det vurdert å benytte midler på tre områder
Nord-Trøndelag fylkeskommune er direkte involvert i. Total søknadssum er på 2 657 500
kr, ut fra en samlet prosjektkostnad på over 4,6 millioner kr. Det inngår da søknader som
er sendt flere finansieringskilder, når søknadssum til NTFK ikke er spesifisert, slik at
dette tallet er lite reelt. Dette er en nedgang i antall søknader, men total kostnad for
prosjektene og omsøkt beløp er relativt stort.
Det er kun mulig å etterkomme en liten del av søknadene. De samme kriteriene er lagt til
grunn ved prioritering av søknadene:




Søknader som har en regional karakter med regional tilknytning blir prioritert.
Lokale prosjekt blir vurdert. Disse har imidlertid mulighet til å søke på lokale
midler, og er ikke høyest prioritert på disse regionale midlene.
Prosjekt som er reint nasjonale eller ikke har en klar tilknytning til regionen vil ikke
bli prioritert.
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Søknader som dreier seg om viltarter fylkeskommunen ikke har ansvar for blir
ikke prioritert.
Flerårige prosjekt, der det er gitt støtte tidligere, prioriteres. Dette for å følge opp
disse, slik at de fullføres på en god måte.
Aktører som nylig har fått støtte, men ikke gjennomført prosjektet, vil ikke få
støtte.

NTFK er sjøl involvert i prosjekt som tar en god del av tilskuddspotten.. Dette er
omforente prosjekt og tiltak, som kommer den totale viltforvaltningen i fylket til gode.
Bestandsvurderingen for elg og hjort vurderes som en viktig veiledning overfor
kommunene, og er etterspurt. Hvordan dette skal gjennomføres i det nye Trøndelag blir
gjenstand for en vurdering framover.
Det er en balansegang mellom ønsket om å støtte flest mulig prosjekt, samtidig som en
ikke bevilger så lite midler til det enkelte prosjekt at det ikke kan gjennomføres.
Oversikt over innkomne søknader og prioritering av midlene:
Søker firmanavn

Søknadsnavn

Norsk institutt for
naturforskning
Norsk institutt for
naturforskning
Norsk institutt for
naturforskning
NJFF-Nord-Trøndelag

Hvor mye rødrev finnes det videreføring
Gjentak av
rypejegerundersøkelse
Vegetasjonsanalyser i og
utenfor uthegninger
Info.tiltak vilt i Nord-Trøndelag
(NT)
Populasjonsdynamikk hos
liryper i Lierne
Hjortevilt, forvaltningstiltak i NT.
Inkl. bestandsvurdering elg og
hjort.
Etablering av småviltregister i
NT for rype
Jakt i Verdal

Nord universitet
Nord-Trøndelag
fylkeskommune
Naturdata as
Innherred-samkommune
Nord universitet
Nord universitet
Trøndelag
Sum

Overvåking av
smågnagerbestanden i NT
Småviltforvaltning; smårovpattedyr

Sum
kostnad

Dugnadsinnsats

Andre off.
tilskudd

1 300 000

-

-

950 000

-

-

400 000

-

-

287 000

-

-

815 000

240 000
100 000
90 000

15 000

10 000

64 000

-

400 000

-

4 646 000

25 000

300 000

-

Annen
finansiering

400 000
143 500
-

-

50 000

-

10 000

-

-

-

225 000

100 000

585 000

643 500

Egne
midler

Sum
tilskudd
søkt

-

1 300 000

10 000

200 000

350 000

15 000

100 000

300 000

20 000

143 500

30 000

75 000

20 000

-

240 000

240 000

-

50 000

15 000

60 000

15 000

-

64 000

15 000

-

75 000

20 000

2 657 500

400 000

425 000

10 000

735 000

Grå bakgrunn viser regionale prosjekt. De øvrige er nasjonale prosjekt med stor
interesse for regionen.
Konklusjon
Midler til lokale vilttiltak i Nord-Trøndelag for 2017 bør fordeles i hht innstillingen i
tabellen over.
Vi har tidligere erfart at enkelte prosjekt som tildeles midler ikke blir gjennomført, eller
ikke tar ut hele den tildelte summen. Det anbefales derfor at det åpnes for at eventuelle
ubrukte midler kan fordeles administrativt til andre prosjekt som er tildelt midler, som
tilleggsbevilgning ut fra søknad.

5

Innstilling
støtte

RETT UTSKRIFT
DATO 5.april.2017
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