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Rådmannens forslag til vedtak:
Under forutsetning av at det leveres et tilfredsstillende svar på kommunens brev av 5.mai så
innvilges kr 6000 til prosjekt ”kameraovervåkning av hønsefuglereir”. Dette er et engangsbeløp
for hele prosjektperioden. Kommunen vil oppfordre prosjektet til å spre søknaden om
kommunale viltfondsmidler til alle kommuner i regionen som har bestand av ryper skogshøns av
betydning.
Vedtaket kan påklages, men eventuell klage sluttbehandles i kommunen.

Vedlegg:
Søknad fra Høgskolene i Hedmark og N-Trøndelag (videresendt fra Værdalsbruket 22.12.09)
Brev til Høgskolen i N-Trøndelag fra ISK 5.5.10.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til søknad med vedlegg. Det søkes om 20 000 kr til prosjektet for 2010. I forbindelse
med saksbehandlingen er det fra kommunen sendt et brev til HINT der en ber om klargjørende
opplysninger i det som framgår som en ufullstendig søknad.
Det er pr dato ikke mottatt svar fra HINT.
Vurdering:
De lokale viltfondene bør i hovedsak gå til rent lokale tiltak. Søknadsbeløpet for 2010 er for
øvrig ca 30 % av årlig inntjening til lokalt viltfond. Som det framgår av kommunens brev til
HINT kan en ikke se at ”kamerakommunene” har noen større faglig nytte av denne forskningen

enn andre kommuner med hønsefugl i regionen. Denne type forskning bør derfor finansieres
med et langt bredere profil dersom lokale viltfond skal være en så stor del av finansieringsgrunnlaget. En finner det også betenkelig at det i opprinnelig søknad ikke framgår at
Fylkesmannen er påsøkt 170 000 kr til prosjektet, derav 100 000 kr til kamerainnkjøp i 2010.
Faglig sett er det også et åpent spørsmål hvor anvendelig resultatene av denne forskningen vil
være. Det er vanskelig tenke seg at beskatning av eggpredatorer av ulike slag kan være så
effektiv at det har reell innflytelse på rype og skogshønsbestand. Tidligere forskning har også
vist at man da i realiteten snakker om noe teoretiske beskatningsnivåer.
I NINA rapport 433 (hvor HINT også er bidragsyter) om rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011
så står følgende i avsnitt for diskusjon:
”I hvilken grad det kan forventes positive effekter på såkalt matnyttig småvilt som følge av aktivt viltstell
som innebærer predatorkontroll er fortsatt uklart. Det er mye som tyder på at effekten er liten på
rypebestanden (Parker 1992; Steen og Haugvold 2009) med mindre man har ressurser til å drive dette i
stor skala og over lang tid (Pedersen og Karlsen 2007). Det er også delte meninger i befolkningen om de
etiske spørsmålene knyttet til predatorbekjempelse og massiv satsing på reduksjon av enkelte arter for
derigjennom å øke bestander av matnyttig vilt som vi så kan beskatte. Det er uklart i hvor stor grad en
diskusjon omkring disse spørsmålene kan slå tilbake i form av negative holdninger mot både
rettighetshavere og forvaltningen. Naturmangfoldloven som nylig trådte i kraft (2 år etter at denne
undersøkelsen ble gjennomført), gir også en del føringer i forhold til dette spørsmålet.”

Slik sett er det verdt en diskusjon at man iverksetter forskning hvis resultater man trolig ikke
kan benytte i praktisk forvaltning. Dette burde være kommentert og diskutert i søknaden, men er
det ikke. For øvrig er det ikke første gangen man i Norge undersøker predatorer på
skogshønsreir.
For øvrig ble HINT gitt 5000 kr til rypetakseringsprosjekt i 2006, noe som oppfattes å være en
forløper til dette nye prosjektet. Det ble da søkt om et større beløp, og senere ble det fremmet ny
søknad til et senere prosjektår uten at dette var synliggjort i opprinnelig søknad. Dette til tross
for at bevilgningen i det første vedtaket var presisert å være en engangstøtte. Nekt av videre
støtte ble påklaget av HINT til formannskapet, men utmarksnemndas vedtak ble opprettholdt.
Oppsummert vurderes det slik at et mindre engangsbeløp kan ytes til prosjektet i 2010, så fremt
en troverdig finansieringsplan mv kan framskaffes.

