Retningslinjer for kommunalt viltfond i Risør kommune
1. Budsjett
Det skal lages budsjett for de kommunale viltfondsmidlene hvert år innen 1. oktober.
Budsjettet for de kommunale viltfondsmidlene skal inn i kommunens budsjett. Kommunens
viltorgan er ansvarlig for at det kommer et forslag til budsjett for dette området.
I budsjettforarbeidet skal det tas initiativ til samarbeid med grunneiersiden.
2. Inntekter til viltfondet
Fellingsavgifter, tilskudd fra staten og renter fra fondet, skal tas som inntekter til fondet.
Inntekter fra salg av kjøtt i forbindelse med fallvilt kan tas som inntekt til viltfondet. Så lenge
utgiftene knyttet til fallvilt blir dekket av viltfondet skal inntektene også inn i det kommunale
viltfondet.
3. Prioritering av midler som fondet skal brukes til
Inntektene fra fondet kommer i hovedsak fra hjortevilt, og dette bør ligge til grunn når man
skal fordele midlene.
Det foreslås derfor følgende prioritering:
1. Inndekning av utgifter til fallviltarbeid
2. Tiltak innen hjorteviltforvaltning som gir effekt for hele kommunen, inklusive opplæring
av sentrale viltaktører
3. Regionale hjortevilttiltak
4. Viltkartleggingstiltak av en eller flere arter
5. Andre vilttiltak
Prioriteringen er veiledende.
4. Tildeling av midler
Tildeling av midler etter pkt. 2-5 skjer etter søknad. Det er ingen begrensninger på hvem som
kan søke om midler. Søknadene må være inne hos kommunen senest 1. desember.
Det er kommunens viltorgan som behandler søknadene.
Utgifter til fallvilt utbetales fortløpende.
Administrasjonen kan utbetale penger til mindre tiltak/ arrangementer fortløpende. Dette
beløpet skal imidlertid ikke overstige 5000 kr i løpet av et år.
5. Fondets størrelse
Årlig omsetning av fondet vil med dagens fellingsavgifter ligge rundt 40 000 kr. En bør
tilstrebe å ha et visst overskudd til bruk utover vanlige årlige utgifter. Det vil blant annet
gjøre det mulig å delta i større prosjekter som dekker flere kommuner, og det vil da være
fornuftig å ha en reserve. Det bør derfor tilstrebes at fondet bygges opp til et nivå på ca 80
000 kr.
6. Fastsettelse av fellingsavgift og endringer av retningslinjene
Fastsettelse av fellingsavgift skal hvert år gjøres innen 15. juni. Det er kommunens viltorgan
som fastsetter fellingsavgiften
Retningslinjene endres når kommunens viltorgan finner at det er behov for en endring. Det er formannskapet
som fatter endelig vedtak, etter tilråding fra viltorganet.
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