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Dokumentnr.: 201800735-21 

 

  

  

Vedtak om fordeling av tilskudd til viltformål 2018 - 

Trøndelag 

Saken gjelder tildeling av tilskuddsmidler fra fylkeskommunens arbeid med vilt, statlig 

tilskuddsordning. Statsbudsjettet, kap. 1425 post 71 tilskudd til viltformål, underpost 3 

lokale vilttiltak mv. 

 

Fylkeskommunen har ansvaret for å forvalte deler av kap.1425 post 71.  Tilskudd til 

viltformål, lokale vilttiltak mv. Underposten dekker lokale tiltak knyttet til jakt/jaktbare 

arter, samt til forskning lokalt på jaktbare arter. Underposten inkluderer i tillegg tiltak 

knyttet til forvaltning av høstbart hjortevilt - for fylkeskommunen elg, hjort og rådyr. Dette 

gjelder særlig tiltaksrettede undersøkelser, metodeutvikling, tilskudd til praktiske tiltak, 

medvirkning til å løse oppgaver, samt stimulerings- og informasjonstiltak i regi av 

organisasjoner m.m. 

 

Vedtaket er fattet i tråd med reglementet for delegering av ansvar og myndighet for 

Trøndelag fylkeskommune, vedtatt i fylkestinget 14.12.2017, sak 57/17 hvor det heter: 

Fylkesrådmannen gis myndighet til å fatte vedtak på følgende områder: 

Kultur og friluftsliv; Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) av 29. mai 1981 nr 38 

 Myndighet som er lagt til fylkeskommunen etter forskrift i medhold av viltloven. 

 

Midlene fordeles etter retningslinjer i forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond 

og fellingsavgift for elg og hjort (FOR-2011-05-15-537) og retningslinjer gitt ved overføring 

av budsjettmidler til formålet fra Miljødirektoratet.  

 

Fylkesrådmannens vurdering 

Tildeling fra Miljødirektoratet for 2018 er kr 800.000,-. 

Fylkeskommunen har etterspurt prosjekter som vil styrke kunnskapsgrunnlaget for 

forvaltning av hjort og elg innen hjorteviltregionene. Søknader til prosjekter som har denne 

innretningen vil bli prioritert. Videre er prosjekter med regional relevans prioritert.  

 

Det har kommet inn 20 søknader. En av søknadene er et samordnet tiltak for flere 

kommuner – evaluering av hjorteviltbestandene i region 4 (sør).  
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Fylkesrådmannen ønsker å stimulere til økt aktivitet i hjorteviltregionene, samt øke fokus 

på kunnskapsgrunnlaget gjennom bearbeiding av statistikk og kunnskapsformidling til 

kommunen og rettighetshavere. Det er satt av kr 140 000,- til dette tiltaket.  

Av FoU relaterte søknader er NINA avsender av 5 søknader, Nord universitet 2 søknader og 

NIBIO 1 søknad. 

 

 

Vedtak 

Trøndelag fylkeskommune bevilger tilskudd til vilttiltak for 2018 på til sammen kr 800.000,- 

Fordeling av midlene går fram av vedlegg 1 – Fordeling av tilskudd til vilttiltak for 2018. 

Midlene dekkes av tilskudd fra Miljødirektoratet. Mindre endringer i prosjekter kan 

godkjennes administrativt. Midler til de tildelte som ikke benyttes kan eventuelt omfordeles 

administrativt til andre formål. Tilsagn om tilskudd forutsetter at søkere som er tildelt 

midler tidligere år har rapportert for disse.  

 

Søkere tilskrives med tilsagnsbrev, med nærmere angitte vilkår, eller avslag. 

Informasjon om fordelingen kunngjøres på fylkeskommunens nettsider. 

 

Saken sendes som orienteringssak til Fylkesutvalget. 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Vedlegg 1 - Fordeling av tilskudd til vilttiltak 2018, Trøndelag: 

 

Søker Firmanavn Søknadsnavn  Kostnad   Tilskudd   Søkt tilskudd  Kommentar 

Utmarksavdelingen for 
Akershus og Østfold 

Nasjonal gåsekonferanse  kr     300 000   kr       25 000   kr               250 000  Søker 25' fra hver FK/FM. 
Gardermoen høst 2018. Vi har 
behov for økt kunnskap om gås 
som høstbar ressurs i 
Trøndelag. 

Norsk institutt for 
naturforskning 

SCANDCAM 
Viltovervåking med 
viltkamera 

 kr     440 000  kr              -    
 

 kr               440 000  Søker 40' fra hver FK. Gitt støtte 
10' fra STFK i 2017. Ikke 
prioritert. 

Norsk institutt for 
naturforskning 

Hvor mye rødrev finnes 
det - videreføring  

 kr     471 000   kr       10 000   kr               471 000  Søknad gjelder sesong 2019. 
For å videreføre undersøkelser i 
forsøksfeltet i Lierne er 
prosjektet avhengig av 
finansiering, kostnad 150'. FoU, 
kartlegging av leveområder og 
bestandstetthet for rev. Lierne er 
et av flere felt. 

Norsk institutt for 
naturforskning 

SUSTHERB – 
Vegetasjonsanalyser i 
og utenfor uthegninger 

 kr     600 000   kr       30 000   kr                 60 000  Prioritert FoU-tiltak. Del av 20-
årig prosjekt, gitt støtte tidligere. 
Prosjektfase avslutning etter 
2018. Feltforsøk i fylket. 

Landbrukskontoret i 
Ørland/ Bjugn 

Undersøkelse unormal 
dødelighet på elg 

 kr     115 000   kr       60 000   kr                 60 000  Kartlegge årsakene til unormalt 
stor dødelighet på elg i område 
fra Olden i Bjugn til Kroken i 
Åfjord. Viktig tiltak for avklaring 
knyttet til helsetilstand for 
hjortevilt. 
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Søker Firmanavn Søknadsnavn  Kostnad   Tilskudd   Søkt tilskudd  Kommentar 

Nord universitet  FoU-delen av Jakt i 
Lierne-prosjektet 

 kr     215 000   kr       25 000     kr                 75 000  Gitt tilskudd i 2017: 20’ i NTFK. 
Prosjekt 2017-2019, uttak av 
smårovvilt kontra høstbart 
småvilt. Design, metodikk og 
måling av effekter. 

NJFF Sør-Trøndelag Taksering av hønsefugl  kr       32 500   kr       15 000   kr                 15 500  Gjelder kursing av taksører for 
hønsefugl. Behov for fokus på 
småvilt-bestandene. Tilbudet om 
kurs bør gå bredt ut. Bra tiltak. 

Norsk institutt for 
naturforskning 

Skrantesjuke hos elg i 
Trøndelag 2018-2020 

 kr   3 160 000   kr     150 000   kr               300 000  Prioritert FoU-tiltak relatert til 
skrantesjuke på hjortevilt. 
Gjelder for 2018-2020. Prosjekt 
initiert av Miljødirektoratet. 

Norsk institutt for 
naturforskning 

Effekter av klima- og 
habitatendring på lavskrike 

 kr     900 000   kr              -     kr               600 000  Ikke prioritert da lavskrike ikke er 
en høstbar ressurs. 

NJFF Sør-Trøndelag Kursvirksomhet - Jakt på 
ulike arter 

 kr     346 000   kr       60 000   kr               157 000  Mangfoldig kursvirksomhet som 
tilrettelegger og rekrutterer til 
jakt.  

Namdalseid jeger og 
fiskarlag 

Kombinert løpende elg- og 
rovviltskytebane 

 kr     139 000   kr       15 000   kr               134 000  Søknad videresendt FM for 
mulig støtte forebyggende 
rovviltmidler. Ift. løpende elg 
viser vil til lokale viltfondsmidler i 
kommunen eller næringsfond. 
Bidrar med et mindre beløp til 
løpende elgbane i 
rekrutteringsøyemed. 



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Seksjon Plan 

Dokumentnr.: 201800735-21 side 5 av 6 

 

Søker Firmanavn Søknadsnavn  Kostnad   Tilskudd   Søkt tilskudd  Kommentar 

Nord universitet Lirypas økologi et 
skiftende klima 

 kr     488 620   kr       50 000   kr               150 000  Samarbeid UiN og NINA 2015-
2019. Mottatt tilskudd tidligere. 
Feltarbeid i Lierne. Gir info om 
hekkeøkologi og reiroverlevelse. 
Innkjøp/drift av GPS-sendere 
m.m. Prosjektet vil styrke 
kunnskapsgrunnlaget for 
forvaltning av rype. 

NJFF-Nord-Trøndelag Info. og opplæringstiltak i 
Nord-Trøndelag 

 kr     190 000   kr       60 000   kr                 95 000  Mangfoldig kursvirksomhet som 
tilrettelegger og rekrutterer til 
jakt.  

Midtre Gauldal 
kommune 

Registrering av 
beverlokaliteter 

 kr     100 000   kr       30 000   kr                 50 000  Bever er en viktig aktør i 
økosystemet, som høstbar art og 
som mulig skadegjører. 

Holtålen kommune  Digitalisering av vald- og 
jaktfeltgrenser 

 kr       50 000   kr       20 000   kr                 40 000  Informasjon om jakt og 
jaktmuligheter. Bidrar til å styrke 
kunnskapsgrunnlaget. 

Malvik kommune Evaluering av 
hjorteviltbestandene i 
region 4 

 kr     150 000   kr       50 000   kr                 75 000  Drift av lokale samarbeidsråd, 
styrking av kunnskapsgrunnlaget 
som er grunnlag for 
rettighetshavernes 
driftsplanarbeid. 

NJFF Sør-Trøndelag Skytekurs  kr       44 500   kr       10 000   kr                 20 500  Kurs for ungdom og kvinner. 
Tiltaket tilrettelegger og 
rekrutterer til jakt. 
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Søker Firmanavn Søknadsnavn  Kostnad   Tilskudd   Søkt tilskudd  Kommentar 

Holtålen kommune  Digitalisering av 
kommunens viltkart 

 kr       50 000   kr       20 000   kr                 40 000  Godt tiltak for å innarbeide 
leveområder for vilt og  
viltinteresser i kommunale planer 
etter plan- og bygningsloven. 

Trondheim Innovation 
AS 

Rådyr i eng  kr     500 000   kr       20 000   kr               500 000  FoU- utvikle en teknisk løsning 
for landbruk for å hindre 
påkjørsler av rådyr i eng. Aktuell 
løsning med bruk av drone og 
varmesøkende kamera. Søker er 
oppfordret til å evt. søke flere 
fylker fra neste år. Potensielt 
kommersielt produkt. 

NIBIO Hjortebeiting i plantefelt og 
ung produksjonsskog 

 kr   1 770 000   kr       10 000   kr                 40 000  Vil gi økt kunnskap om 
skadeomfang og økonomisk tap 
på skog, samt grunnlag for en 
bærekraftig bestandsregulering. 
Har prøveflater i Trøndelag. 
Flerårig prosjekt. Bidrag gjelder 
2018-2019. Innvilget 30' av 
STFK i 2017. 

Trøndelag 
fylkeskommune 

Informasjonstiltak - 
viltforvaltning 

 kr     140 000   kr     140 000   kr               140 000  Drift av hjorteviltregioner, 
viltseminar, informasjon om jakt 
og jaktmuligheter etc. 

SUM    kr 10 201 620   kr     800 000   kr            3 713 000    

 
 




