Søker
Universitetet i Sørøst-Norge

Søknadsnavn
Fødselstid hos bever i Sør-Norge

Kostnad
Kr 327 600

Tilskudd søkt
Kr 145 600

Tilskudd
Kr 10 000

Kommentar
Vårjakt på bever er omdiskutert. Økt
kunnskap om fødselstid er nyttig for
forvaltningen. Har søkt flere aktører.

Norsk institutt for
naturforskning

SUSTHERB – Vegetasjonsanalyser i
og utenfor uthegninger

Kr 600 000

Kr 60 000

Kr 60 000

Et godt prosjekt som kan gi nyttig
kunnskap knyttet til hjorteviltforvaltning
og skogbruk. Har forsøksfelt i fylket.

NJFF Sør-Trøndelag

Kurs i hønsefugltaksering

Kr 37 500

Kr 22 000

Kr 18 750

NJFF Sør-Trøndelag

Jaktlederkurs

Kr 40 000

Kr 25 500

Kr 20 000

NJFF Sør-Trøndelag

Slakte og parteringskurs

Kr 56 000

Kr 39 500

Kr 28 000

Kursing av taksører er viktig for å
opprettholde god kvalitet på takstene av
hønsefugl.
Det er viktig at jaktledere for et jaktlag er
godt oppdatert på aktuelt lovverk og
samtidig hvilket ansvar vedkommende
har. Kurset er også aktuelt for andre med
interesse for temaet, derfor er det viktig
at kurset går ut bredt.
Fokuset på håndteringen av viltet etter
avliving har blitt større de senere årene og
mange ser nytten av god kunnskap om
temaet. Et fint kurstilbud for både
førstegangsjegere og erfarne jegere.

NJFF-Nord-Trøndelag

Info. og opplæringstiltak på vilt i
Nord-Trøndelag

Kr 166 000

Kr 83 000

Kr 83 000

Oppdal Kommune

Vinsj med batteri til fallviltarbeid

Kr 7000

Kr 7000

0
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Flere nyttige kurs som kan bidra til økt
interesse innen jakt. Det er også viktig å få
utdannet flere instruktører som kan
gjennomføre kurs innen aktuelle tema.
Ikke i henhold til forskrift. Oppdal
kommune mottok støtte til det samme i
2015.

Søker
Frøya kommune

Søknadsnavn
Temamøte for hjort

Kostnad
Kr 32 000

Tilskudd søkt
Kr 16 000

Tilskudd
Kr 16 000

Malvik kommune

Kartlegging av bever i Malvik
kommune

Kr 63 000

Kr 33 000

Kr 31 500

Indre Fosen Kommune

Elgbeiteregistrering

Meråker kommune

Hjorteviltforvaltning - Møte i
hjorteviltregionen

Kr 50 000

Kr 25 000

Kr 25 000

Selbu fjellstyre

Taksering av lirypebestand 2019

Kr 16 600

Kr 12 600

Kr 8000

Verdal kommune

Kartlegging av bever i Verdal og
deler av Levanger

Kr 85 000

Kr 50 000

Kr 40 000

Kommentar
Et nyttig møte for forvaltningen på Frøya.
Møtet har som mål å skape et bedre
samarbeid mellom grunneierne og å få
forståelse av forvaltning over større
områder.
Det er viktig å gjennomføre kartlegging for
å få et bestandsestimat.
Bestandsestimatet vil være avgjørende for
om det skal åpnes for jakt eller ikke.
Overført til felles søknad med
Bjugn/Ørland
Det er ønskelig med økt aktivitet i
hjorteviltregionene. Nabokommuner på
norsk og svensk side inviteres, noe som er
positivt for å se hjorteviltforvaltningen
over et stort område.
Det er viktig med gode takseringer av
lirypebestanden for å kunne si noe om
kvoter for kommende jaktår. Det vurderes
at det ikke vil bli gitt tilskudd til dette fra
2020 da det anses å være en del av den
"daglige driften" til fjellstyret.
Nyttig med oppdatert kartlegging av
beverbestanden. Kartleggingen vil være til
god hjelp for å vite hvor mye bever som
kan skytes.

Søker
Landbrukskontoret i Ørland/
Bjugn

Søknadsnavn
Arbeid i Fosen hjorteviltregion

Kostnad
Kr 152 000

Tilskudd søkt
Kr 143 000

Tilskudd
Kr 76 000

Røros kommune

Bestandskartlegging av bever Røros og Holtålen

Kr 75 000

Kr 75 000

Kr 40 000

Kr 89 000

Kr 89 000

0

Kr 225 000

Kr 125 000

Kr 112 000

Nordisk Informasjonssenter for TILTAK FOR TILGJENGELIGGJØRING
Flaggermus (NIFF)
AV NATURINFORMASJON
Nord universitet
Sluttrapport FoU_ prosjektet Jakt i
Lierne (TFK)

NJFF Sør-Trøndelag

Jakt på ulike arter

Kr 199 500

Kr 81 500

Kr 81 500

Norsk institutt for
naturforskning
NJFF Sør-Trøndelag

Hvor mye rødrev finnes det sluttføring av fase 1
Sikkerhetskurs hjemmelading

Kr 730 000

Kr 30 000

Kr 30 000

Kr 16 500

Kr 12 500

Kr 8000

Kommentar
Fellesprosjekt for kommunene i
hjorteviltregion Fosen. Hovedmålet er å få
gjennomført beitetaksering.
Beitetaksering er nyttig for å gi et bilde på
beitetrykket i kommunene.
Nyttig med oppdatert kartlegging av
beverbestanden. Kartleggingen vil være til
god hjelp for å vite hvor mye bever som
kan skytes.
Ikke i henhold til forskrift
Det er viktig at et såpass omfattende
datamateriale blir sammenstilt og
rapportert på best mulig måte slik at
forvaltningen på ulike nivå kan ha nytte av
det.
Kursene retter seg spesielt mot
nybegynnere, noe som er flott for
rekrutteringen til jegerstanden. Alle
kursene er på arter som det er gode
muligheter å skaffe seg jakt på.
Et bra prosjekt som gir nye muligheter for
beregning av faktiske tettheter av rødrev.
Det er viktig med god kunnskap om
hvordan hjemmelading kan utføres sikkert
og dette er et kurs som mange kan ha
nytte av. Et slikt kurs kan øke interessen
for hjemmelading og bruk av egen
ammunisjon på jakt.

Søker
Trøndelag Fylkeskommune

Søknadsnavn
Egne prosjekter

Kostnad
Kr 160 000

Tilskudd søkt
Kr 160 000

Tilskudd
Kr 56000

Malvik kommune

Opplæring - hjorteviltregisteret

Kr 17 500

Kr 11 500

Kr 8000

Rennebu Utmarksråd

Ny bestandsplan for hjortevilt og
bever i Rennebu

Kr 60 000

Kr 30 000

Kr 30 000

Levanger kommune

Tiltak for å hindre viltpåkjørsler i
Levanger 2019
Bestandsvurdering og tilrettelegging
av beverjakt

Kr 25 000

Kr 25 000

0

Kr 50 000

Kr 25 000

Kr 25 000

Skaun kommune

Hjorteviltregion 3 – Kursing i bruk av
sett og skutt

Kr 50 000

Kr 25 000

Kr 25 000

Rindal Kommune

Elgbeiteregistrering

Kr 40 500

Kr 18 250

Kr 18 250

Steinkjer kommune

Oppdatering av hjorteviltkartlegging

Kr 100 000

Kr 50 000

Kr 50 000

Skaun kommune

Kommentar
Viltseminar for kommunale forvaltere og
mulig andre aktuelle temamøter.
Hjorteviltregisteret er et svært nyttig
verktøy i forvaltningssammenheng. Mange
kan ha nytte av slik opplæring.
Det skal utarbeides ny bestandsplan for
hjortevilt og målsetting for bever, med ny
oppbygning i forhold til tidligere.
Siktrydding dekkes ikke av formålet med
forskriften.
Det er viktig med et godt
kunnskapsgrunnlag om beverbestanden
for å kunne åpne for bærekraftig jakt. Det
er også veldig positiv at det er ønskelig
med et samarbeid mellom
rettighetshaverne for tilrettelegging for
jakt på bever.
Forvaltningen er avhengig av at jegere
bruker sett og skutt for å registrere sette
og felte dyr, samt slaktevekt. Kursing i
systemet kan være nyttig for mange
Beitetaksering er nyttig for å gi et bilde på
beitetrykket i kommunen.
Et bra prosjekt som gir nyttig kunnskap for
bruk i flere sammenhenger, blant annet er
slike kartlegginger interessante i
planlegging av utbyggingsprosjekter (f.eks.
vegbygging)

