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Behov for kvalitetssikring av søknad om lokale viltfondsmidler kameraovervåkning av hønsefuglreir
Det vises til søknad om kommunale viltfondsmidler. Vi legger opp til behandling av denne i
nemndas møte i juni, men har noen spørsmål i den forbindelse. Vi mener det er relevant at
HINT som ansvarlig for delprosjektet besvarer dette.
1). I vedlegg 2 i søknaden framheves at predasjonsbildet som avdekkes vil gjelde hele
”Namdal/Inntrøndelag øst regionen”. Det er en påstand vi støtter, og det ville vært et
betenkelig prosjekt uten en slik hovedhypotese. Slik sett er det overraskende at det kun er de
4 kommuner med kameraovervåkning som påsøkes. Vi kan ikke se at ”kamerakommuner”
får mer nytteeffekt enn andre, selv om noen rettighetshavere får eierskap til enkelte
kameraer. Alle aktuelle kommuner i regionen burde vært søkt – noe som fortsatt kan gjøres.
2).Finansieringsplan/økonomisk oversikt framstår som generell og upresis. Prosjektet er 3
årig. Vedrørende behandlingen av søknaden for 2010 så ønskes opplysninger om det
kommer flere søknader/beløp fra prosjektet til lokalt viltfond i 2011/2012. Ved henvendelse
til Fylkesmannen v/viltforvalteren om de hadde fått en søknad fikk vi dette svar pr e-post :
”Jeg har sjekket innkomne søknader til viltfondet. Søknaden er sendt fylkesmannen fra HINT. Så vidt
jeg kan se så er det det samme vedlegget i søknaden som i søknaden fra AS Værdalsbruket og Verdal
Fjellstyre til Verdal Utmarksnemnd.
I søknaden til fylkesmannen søkes det om totalt kr. 170.000 til prosjektet i 2010 (første år), kr. 65.000
i 2011 (andre år) og kr. 85.000 i 2012 (tredje år). I søknaden for 2010 søkes det om kr. 100.000 til
innkjøp av kamera. Dette til orientering.”

I vedlegg 3 som ikke er en finansieringsplan, men en oversikt over kamerainnkjøp står ikke
Fylkesmannen som bidragsyter til tross for at denne er påsøkt 100 000 kr til formålet. I
vedlegg 3, som vi antar gjelder 2010, er det 62 kamera som skal kjøpes. Om økonomi i
prosjektbeskrivelsen, som også gjelder 2010, er tallet 100 kamera (a kr 2000).
I prosjektbeskrivelsen står ”en vil kunne søke delfinansiering gjennom bl.a statlig viltfond”.
Det er alt. Vi ønsker et troverdig, fullstendig og oppdatert oppsett for økonomien i
delprosjekt N-Tr.lag. Vi går ut fra at dette må prosjektet uansett må ha tilgjengelig. Saken
blir ikke fremmet til behandling før det foreligger tilstrekkelig avklaring mhp pkt 1 og 2.
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