Vedlegg 1 – Tabell for fordeling av tilskudd til vilttiltak 2015
Dok Søker
nr
1

2

3

4

5

Tiltak

Tiltaksbeskrivelse

Røros
kommune

kommunal hjorteviltplan, Viser til hjorteviltforskrift §§3 og 4,
regional betydning.
lovpålegg om kommunale
hjorteviltplaner. Røros, Os, Engerdal skal
samarbeide om målsettinger for
kommunal hjorteviltplan. Bruk av
Naturdata AS. Kostnad er knyttet til
Røros
Norsk
Tilskudd organisasjon,
Første dyresykehus i Norge etablert for å
viltsykehus regionalt. Hauge i
ta i mot skadet/sykt vilt for
Dalane, Rogaland.
diagnostisering, behandling og rehab.
Har mulighet for å motta dyr fra ST. Søkt
alle FM og FK.
Sigurd
Kartlegging vannfugl
To besøk til hver lokalitet, samtlige
Bangjord/Tr ferskvann i Trondheim
middels store ferskvann med unntak.
ondheim
kommune.
Knyttes opp mot viltkart og
kommune
Lokalt/kommunalt, art viltforvaltning i Trondheim kommune.
andefugler. Søkt FNST og
STFK
Norsk
Håndbok i praktisk
Første kapittel utgitt 2014, tilgjengelig
hjortesenter hjorteforvaltning, FoU, for alle. Ferdigstilling av kap. om
regional betydning, søkt kommunale mål + start på kap om
8 FK
bestandsplanområder og planlegging.
Selbu
fjellstyre

Bestandskartlegging
lirypebestand, art
hønsefugler, nasjonal
karakter
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Årlig tiltak, styrke metodikken. Dekking
av merkostnad med tiltaket. Bruk av
hønsefuglportalen.no

Kostnad

Søknadsbeløp

Tilskudd

kr

75 000 kr

37 500 kr

kr

445 300 kr

8 428 kr

kr

24 500 kr

24 500 kr

kr

300 000 kr

25 000 kr

kr

10 000 kr

10 000 kr
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Vurdering

37 500 Tiltaket er viktig for
kunnskapsgrunnlaget for Røros
kommune, og som en del av en
større forvaltningsregion for
hjortevilt.
- Privat kommersiell aktør. Tjenesten
bør dekkes av kommunale
veterinærtjenester mv.
- Søknad er sendt til feil mottaker.
Trondheim kommune har mottatt og
innvilget søknaden.

25 000 Nyttig håndbok for utøvelse av
offentlig og privat hjorteforvaltning.
Vil være nyttig for både offentlig og
privat forvaltning av hjortevilt.
10 000 Viktig nasjonal kunnskap for arten
(følgeforskning). Tiltak av lokal
karakter. Vurderes som engangs
støtte.
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6

Trondheim
kommune

Hekkeplattform for
sjøfugl utenfor
Væresbukta, Trondheim
kommune

7

Trondheim
kommune

Restaurering av
Sørnypvatnet,
Leinstrand, Trondheim
kommune

8

Oppdal
kommune

9

Røros
kommune

10

NINA

Tiltak for å sikre/forbedre forholdene for kr
sjøfugl i de marine våtmarkslokalitetene
øst for Ladehalvøya i Trondheim.
Etablere hekkeplattform for storskarv.
Trondheim Havn dekker kostnader og
arbeid ifm. nedsetting av påler.

250 000 kr

50 000 kr

25 000 Søkt FMST og STFK. Kr 0,- bevilget
fra FMST i 2014. Storskarv er
høstbart småvilt. Tiltaket vil bidra til
å styrke naturmangfold og arten
storskarv som høstbar ressurs.

kr

180 000 kr

90 000 kr

50 000 15' bevilget fra FMST i 2014. Tiltaket
vil bedre leveområder for høstbare
ressurser, primært andefugler men
også annet småvilt og hjortevilt.
Tiltak av lokal karakter, men gir
viktig regional symboleffekt.

kr

55 000 kr

40 000 kr

30 000 Viktig tiltak for å legge til rette for
god forvaltning av hjorteviltet i
Oppdal. Litt lav egenandel.

kr

46 000 kr

25 000 kr

23 000 Nyttig med oppdatert kartgrunnlag
for forvaltningen, spesielt for
tellende areal, samt nye tjenester
ovenfor jegere. Tiltak av lokal
karakter, men har innhold som vil gi
kompetanseoverføring regionalt.

kr

350 000 kr

50 000 kr

20 000 søkt 19 FK. Bra tiltak, men vi har fått
signaler om høye brukerkostnader.
Metodikk nyttig lokalt, nasjonalt
viktig for ressursforvaltning FoU.

Restaurering av tidligere god
naturlokalitet, spesielt for hekking og
rasteplass for mange vannfuglarter.
Viktig lokalt tiltak for fuglearter, insekter,
amfibier og pattedyr, samt botanikk.
Skog fjernet i 2014. Ønsker å starte
gravearbeid i 2015
Organisering av
Behov for å organisere
hjorteviltforvaltningen i hjorteviltforvaltningen i tråd med
Oppdal kommune,
endringer i hjorteviltforskriften;
lokalt/kommunalt
utarbeide kommunale mål og
stimuleringstiltak,
retningslinjer, gjennomgang av grenser
artstype: partående
for driftsplanområder, tellende arealer
hovdyr.
samt digitalisering.
Digitalt valdkart for
Påstartet arbeid med digitale valdkart.
Røros kommune.
Bruk av GISLINE og legges inn som
Regional betydning.
temakart. Vil gi oversikt over vald og
Artsgruppe: partåede
bestandsplanområder. Viktig for
hovdyr.
forvaltning og grunnlag for tellende
areal. Vil også vise jegere valdgrenser på
kart via app. Behov for oppdatering av
tellende areal.
Hønsefuglportalen 2015, Søker om midler til å videreutvikle
NINA. Nasjonalt tiltak,
portalen med tanke på etablering og
Hønsefugler
varig drift.
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NJFF SørTrøndelag

Ulike kurs innen ulike
jaktbare arter, NJFF ST

12

Oppdal
kommune

Sikkerhetsutstyr ifm.
fallviltarbeide

13

NTNU Dun i 2000 år,
Vitenskapsm Dunprosjektet
useet

14

STFK

STFK prosjekt hjortevilt
2015
SUM
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Storviltjaktkurs, revejakt, storviltjaktkurs kr
med fadderordning, feller og fangst,
gåsejaktkurs, beverjaktkurs,
jaktlederkurs, rådyrjaktkurs. Regional fylkesvis tiltakskarakter.
Fallviltgruppa er under omorganisering, kr
behov for å oppgradere utstyr som vil
bidre til å lette arbeidet samt øke
sikkerheten. Refleksvester, lys og vinsj til
henger.
Dunprosjektet har sin bakgrunn i
kr
spørsmålet om hvor lenge den mer
utviklede ærfugldriften
har foregått i nordlige områder, og da
spesielt på kysten av Helgeland og MidtNorge, særlig Trondheimsfjordsområdet.
En viktig målsetting i «Dunprosjektet» er
å undersøke om dun/fjær kan spores i
forhistoriske graver i Nord-Europa.
Kompetanseheving i
kr
ressursforvaltningen; rapporter, seminar
m.m.

710 100 kr

223 500 kr

25 000 kr

25 000 kr

254 000 kr

184 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

kr 2 824 900

kr 792 928
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140 000 Viktig tiltak for kompetanseheving
og rekruttering av jegere.
25 000 Lite midler i kommunalt viltfond.
Nødvendig tiltak for å øke
sikkerheten til personell, samt
oppgradering av utstyr. Engangs
tilskudd.
- Søkt Miljødir. 8 FM og 3 FK. Gjelder
ikke høstbart vilt i Sør-Trøndelag.
Handler om kulturhistorie og
arkeologi. Lite relevant for denne
posten.

100 000 Egne tiltak basert på regional
strategi for JFF m.m.

kr 485 500

