RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT VILTFOND
I MELHUS KOMMUNE
Vedtatt av Melhus Viltnemnd 26.03.2011, revidert 17.10.2011
Forskrift av 15. mai 2011 om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for hjort og elg
pålegger kommuner der det er adgang til jakt etter elg og hjort å etablere et kommunalt viltfond.
Retningslinjene for kommunalt viltfond i Melhus kommune vedtas av viltnemnda og administreres av
rådmannen i henhold til reglement for delegering av myndighet.
Formål
Formålet med kommunale viltfond er å skape økonomisk bakgrunn for å fremme viltforvaltningen i
kommunen. Midlene skal benyttes til tiltak rettet mot viltet i kommunen.
Målgruppe
Kommunen, private lag og organisasjoner, grunneierlag, driftsplanområder og jeger & fiskeforeninger
kan søke tilskudd fra fondet.
Målsetting
Det er et mål å opprettholde et kommunalt viltfond i Melhus på min. kr. 200.000.-, i gjennomsnitt
over 3 år.
Fondet kan brukes til















å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt
tilskudd til utarbeidelse av bestandsplaner
tilskudd til organisering av bestandsplanområder/
tilskudd til tiltak som er forankret i grunneiernes bestandsplaner
kommunal viltkartlegging
viltregistreringer
bestandskartlegging
tilskudd til tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt
tilskudd til tiltak som forebygger/reduserer viltpåkjørsler
kursing og kompetanseheving innen viltforvaltning
informasjonstiltak som kan bedre allmennhetens kunnskap om lokale viltforhold og
muligheten for jakt og opplevelser knyttet til dette (eks. info om jaktmuligheter)
tiltak og utstyr som utvikler og forbedrer den kommunale viltforvaltningen
oppgaver som bygger på interkommunalt samarbeid
tilskudd til andre lokale vilttiltak

Regionale/interkommunale tiltak vil bli prioritert.
Fondet kan ikke brukes til





erstatning av skade volt av vilt
skuddpremier
kommunal eller privat administrasjon av viltforvaltningen (faste utgifter til lønn,
møtegodtgjørelser, reiser mv.)
rovviltforvaltning

Tilskuddets størrelse
Tilskuddsandelen i forhold til tiltakets totalkostnader kan variere, avhengig av tiltakets prioritet. Som
hovedregel vil det forutsettes en egenandel fra søker. Det kreves minimum 25 % privat egenandel.
Utbetaling av tilskudd
Tilskudd utbetales når tiltaket er gjennomført og kommunen har mottatt sluttrapport og regnskap for
prosjektet.

