
Lokale retningslinjer Etnedal kommunale viltfond 

 

Som inntekt til viltfondet post 1.4821 i Etnedal kommune skal regnes, jfr forskriftens §3 

punkt a og b:  

• Offentlig fellingsavgift for elg og hjort fastsatt av kommunen jfr. § 5 i forskrift om 
kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort. 

• Tilskudd fra det statlige viltfondet. 

• Fondets årlige avkastning. 

• Inntekter fra omsetning av ulovlig felt vilt og fallvilt av hjortevilt og bever (viltloven §48) 
samt hjortevilt og bever som felles etter tillatelse gitt i medhold av viltloven § 13 - vilt 
som gjør skade. 

• Inntekt fra utleie av jakt i kommunale skoger.  

• Eventuelt andre midler.  
Avsatte fondsmidler på denne post skal overføres fra år til år, øremerkes lokale vilttiltak i 
privat og kommunal regi, og regnes som bundne fondsmidler jfr. forskriften §§ 2 og 3. 
Inntekter fra salg av fallvilt øremerkes ettersøksarbeidet. 
 
Disponering og retningslinjer ved bruk av kommunale viltfondsmidler, jfr forskriftens 

§4: 

Fondet kan disponeres til: 

• Tiltak for å fremme all viltforvaltning. Eksempel på slike tiltak er:  
Registrering og kartlegging av viltarter og deres leveområder, jaktorganisering, 
informasjonsarbeid, tiltak for å ivareta spesielle arter eller deres leveområder, tilskudd til 
utarbeidelse og rullering av driftsplaner/bestandsplaner, forebyggende tiltak mot 
hjorteviltskader og samfinansiering av prosjekter m.m.  

• Tildeling til enkeltpersoner, foreninger, organisasjoner, kommunen, interkommunale tiltak 
eller samarbeidsprosjekter hvor nevnte er involvert.  

• Dekke utgifter kommunen har i forbindelse med ettersøk og håndtering av skadd vilt og 
fallvilt i kommunen.  

Hele fondskapitalen kan til enhver tid brukes som støtte til prosjekter og tiltak.  
 
Fondet kan ikke brukes til: 

• Kommunal administrasjon av viltforvaltningen (faste utgifter til lønn, møtegodtgjørelse, 
reiser m.v) 

• Erstatte skader voldt av vilt. 

• Skuddpremier. 

• Tegning av aksjekapital.  

• Lån, eller garantier.  

• Løpende drift av foreninger, eller organisasjoner.  
 
 
Retningslinjer for bruk av fondet: 

• Etter søknad kan det tildeles fondsmidler i form av tilskudd til tiltak/prosjekter. 
• Søknader behandles en gang årlig. Søknadsfristen er 15 desember og skal bekjentgjøres. 

Søknadene behandles i februar. I særlige tilfeller kan søknaden behandles administrativt 
uavhengig av søknadsfrist.  

• Administrasjonen i samarbeid med Styringsgruppa for hjortevilt utarbeider 
prioriteringsliste over innkomne søknader som behandles politisk i HU- plan og næring. 

• Faste utgifter og utgifter til arbeid med fallvilt utbetales administrativt.  



 
 
Forutsetning for tildeling av fondsmidler er at: 

• Tiltaksplanene er i samsvar med viltlovens intensjoner og gjeldende kommunale planer. 

• Tiltakene er lokalisert i Etnedal, eller som interkommunalt tiltak. 

• Støtte fra fondet kan vanligvis utgjøre 75% av et prosjekts totale kapitalbehov, 
egeninnsats kan medregnes.  

• Tiltak utenom kommunen skal finansieres med min. 50% andre midler, egeninnsats kan 
medregnes.  

• Min. 25% av tilskuddsmidlene holdes tilbake inntil ferdigrapport foreligger skriftlig. 

• I spesielle tilfeller kan høyere tilskuddssatser benyttes.  
Tiltak som bidrar til bedre organisering og samarbeidsprosjekter skal prioriteres. 
Kommunestyret er klageinstans i saker som gjelder tildeling av midler fra kommunalt 
viltfond.  
 
Godkjent i HU-sak 20/02 
 
 
 
 


