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Utvalg

Saksnr.

Utmarksnemnda i Verdal kommune

Møtedato
14.06.2010

Rådmannens forslag til vedtak:
Det tilrås at utmarksnemnda vedtar følgende budsjett for kommende periode (til 1.6.11):
Tilskudd til innlegging av data i hjortevilt.no f.o.m. 2006 - 2010, 11 000 kr
Diverse /andre søknader iht forskrift om kommunale viltfond 9000 kr
Organiseringsutgifter Nedre Verdal 1178 kr
Tilskudd til kursdeltakelse Øvre Verdal 7122 kr
Tilskudd til deltakelse i sluttseminar for elgprosjektet 4000 kr
Tilskudd til prosjekt kameraovervåkning 6000 kr
Rydding av vegkanter 20 000 kr
Kurs/møter/tidsskrift/fagmateriell 15 000 kr
Fellingslag bjørn: kurs, leie av skytebane, materiell mv, 7000 kr
Innkjøp av utstyr til ettersøkslag (skadet vilt) inkl bod for opphenging av vilt 8000 kr
Sum kr 88 300
Flytting mellom poster kan gjøres etter behov. Tildeling av midler utover 3000 kr til
enkeltsøknader behandles politisk. Inntekter og utgifter knyttet til ettersøk mv fortsettes å gå i
balanse og inngår ikke i budsjettet.
Viltfondssøknader som har preg av ren årviss organisasjonsstøtte kan avises administrativt i
henhold til tidligere vedtak.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad fra Nedre Verdal
Søknader fra Øvre Verdal
Bilag Nedre Verdal
Budsjettutskrift

Saksopplysninger:
Pr 1.5 står 123 817 kr på viltfondet, en ettersøksregning er behandlet etter dette. På grunn av at
nemnda med sikkerhet har hatt et møte i begynnelsen av juni hvert år er viltfondsbehandlingen
lagt til dette møtet. Periodiseringen for budsjettet blir av denne grunn fra mai/juni 2010 til
samme tid i 2011. Årlige fellingsinntekter for lokalt viltfond ligger på ca 75 000 kr i Verdal.
Budsjettet er denne gang som et unntak oppsatt slik at det forventes å redusere beholdningen.
Normalt sett bør det ikke budsjetteres brukt mer enn årlig inntekt fra fellingsavgiftene. Driften
av ettersøk/fallvilt vs salg av elgkjøtt har balansert det siste året.
Budsjettet for 2009/10 så slik ut:
Diverse /andre søknader iht forskrift om kommunale viltfond 12 000 kr
Rydding av vegkanter 15 000 kr
Kurs/møter/tidsskrift/fagmateriell 15 000 kr
Fellingslag bjørn : kurs, leie av skytebane, materiell mv, 5000 kr
Innkjøp av utstyr til ettersøkslag (skadet vilt) inkl evt bod for opphenging av vilt 8000 kr *
Buffer til sparing og eller uforutsette utgifter (f.eks overforbruk ettersøk) 10 000 kr
Sum kr 75 000 (*Boden er ikke ferdig – kommer til utbetaling i 2010)
Utover søknaden knyttet til kameraovervåkning(egen sak) er det innkommet 3 søknader.
Øvre Verdal bestandsplanvald søker om dekning av kr 7122 i Hjortevilt 2010
(kursdeltakelse/reise/opphold) for Ole Petter Helden. Han deltok i stedet for Anders Børstad
(VB ) som måtte melde forfall. Rune Gudding også Værdalsbruket deltok også, dette betaler
Værdalsbruket. Øvre Verdal søker også om kr 2000 til gjennomføring av årsmøte
(møterom/servering Holmen gård) 14.6.
Nedre Verdal søker om dekning av kr 1177 til dekning av faktiske utgifter til oppstart av Nedre
Verdal tildelingsområde.
Utover dette er nemnda er informert om at det er tegnet avtaler med både Nedre og Øvre Verdal
om innlegging av sett elg data i hjorteviltregisteret (www.hjortevilt.no). Data innlegges f.o.m.
2006 og det er beregnet å koste 11 000 kr (10 kr pr felte elg) når årets jakt er innlagt. Dette vil
gjøre analysegrunnlag for elgforvaltningen tilgjengelig for alle.
Vurdering:
Midler fra lokalt viltfond skal disponeres iht Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift
for elg og hjort (Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 23. mai 2001 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om
viltet § 13, § 40, § 43 og § 48.).

Til søknadene fra Øvre og Nedre Verdal bestandsplanvald. En vurderer det slik at det er viktig å
bidra til kompetanseheving og støtte til tiltak som gjelder organisering/utvikling. Utover det bør
ordinære drifts og administrasjonsutgifter som avvikling av årsmøter være noe som valdene selv
forestår evt ved innbetaling pr felte dyr. forsøke Ut fra dette resonnement tilrås at søknadene
innfris med unntak av finansiering av årsmøtet i Øvre Verdal. I tillegg bør en også over tid
vurdere en viss fordeling mellom Nedre og Øvre Verdal i tildeling av midler.

Elgen omsettes i hovedsak fra bod hos Ole Petter Helden. En ordning som har fungert praktisk
godt. Det er gunstig om boden kan oppgraderes noe for å passe enda bedre til formålet. Det er
derfor aktuelt å finansiere noe materialer – samtidig som bruken sikres for en tid framover.

