
Retningslinjer for kommunalt viltfond i Karlsøy kommune 
 

Vedtatt av Kommunestyret i Karlsøy kommune 06.03.2019.  

Innledning 
Forskrift av 15. mai 2011 om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for 

hjort og elg pålegger kommuner der det er adgang til jakt etter elg og hjort å etablere et 

kommunalt viltfond. 

 

Vilt- og innlandsfiskenemnda i Karlsøy kommune er fondsstyre for viltfondet.  

 

Formål 
Formålet med kommunale viltfond er å skape økonomisk bakgrunn for å fremme 

viltforvaltningen i kommunen, og midlene er øremerket viltformål.  

 

Fondets inntekter 

• Årlig innbetaling av fellingsavgift for elg og hjort fastsatt av kommunen 

• Fondets årlige avkastning 

• Andre kommunale midler til vilttiltak 

• Eventuelle statlige viltfondsmidler 

• Eventuelt andre midler 

 

Forvaltning av fondet 
Vilt- og innlandsfiskenemnda som kommunens viltansvarlige utvalg orienteres på årets første 

møte om fjorårets bruk av viltfondet. Utvalget vedtar på samme møte hvor mye av fondet som 

kan tildeles som tilskudd samme år. Det bør alltid beholdes en viss reserve i fondet til bruk 

ved uforutsette utgifter/prosjekter. Utvalget kan også presisere retningslinjer for bruk av 

fondet, herunder innføre søknadsfrist for tilskudd, lage en fordeling mellom ulike typer 

tilskudd etc.  

Tildeling av tilskudd fra fondet delegeres vilt- og innlandsfiskenemnda. Kommunes utgifter 

(herunder nødvendig utstyr) til ettersøk av skadet vilt og håndtering av fallvilt er unntatt 

søknad. 

 

Målsetting 
Vilt- og innlandsfiskenemnda, som utgjør styret for kommunalt viltfond, bestemmer hvert år 

hvor stor del av inntektene til viltfondet en skal bruke. Det lages budsjett på første møte hvert 

år.  

 

 



Fondet kan brukes til: 
Fondet skal i tråd med formålet brukes til tiltak for å fremme viltforvaltningen innenfor rammen av 

forskrift om kommunale viltfond: 

• Tiltak som fremmer viltforvaltningen, øke kunnskap om viltet m.m., deriblant kursing og 

kompetanseheving innen viltforvaltning 

• Utgifter for kommunens handtering av fallvilt og ettersøk av skadet vilt  

• Kartlegging/registrering av viltressurser/viltinteresser og kartlegging av biologisk mangfold i 

kommunen 

• Tilskudd til utarbeidelse av bestandsplaner og organisering av bestandsplanområder 

• Tilrettelegging, organisering og informasjon om jakt og muligheter for jakt/ 

informasjonstiltak som kan bedre allmennhetens kunnskap om lokale viltforhold og 

muligheten for jakt og opplevelser knyttet til dette (eks. info om jaktmuligheter) 

• Tiltak og utstyr som utvikler og forbedrer den kommunale viltforvaltningen 

• Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæringen voldt av hjortevilt 

• Tiltak som forebygger/reduserer viltpåkjørsler 

• Generelle viltstelltiltak for alle typer vilt/tilskudd til andre lokale vilttiltak 

 

Fondet kan ikke brukes til: 
• Kommunal administrasjon av viltforvaltningen (faste utgifter til lønn, møtegodtgjørelse, 

reiser mv.). 

• Erstatte skader voldt av vilt. 

• Skuddpremier. 

• Rovviltforvaltning.  

 

Hvem kan søke tilskudd 
Kommunen, enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger, lag (som grunneierlag, utmarkslag, 

jeger & fiskeforeninger), (vald og) bestandsplanområder kan søke tilskudd fra fondet.  

Kommunes utgifter (herunder nødvendig utstyr) til ettersøk av skadet vilt og håndtering av 

fallvilt er unntatt søknad. 

 

Søknadsfrist og kunngjøring.  
Søknader behandles fortløpende til hvert møte i vilt- og innlandsfiskenemnda.  

Regler for bruk av fondet kunngjøres årlig på kommunens hjemmeside og facebookside.  

 

Tilskuddets størrelse 
Tilskuddsandelen kan variere i forhold til tiltakets totalkostnad og etter hvor mye midler fra fondet 

som til enhver tid er disponibelt. Som hovedregel vil det forutsettes en egenandel (egne midler 

og/eller arbeidsinnsats) fra søker. 

 



Vilkår 
Dersom kommunen finner det hensiktsmessig, kan det stilles vilkår for å gi tilskudd fra viltfondet. 

Organisasjoner (f.eks. bestandsplanområder) må ha tilfredsstillende organisering (valgt styre, 

vedtekter).  

 

Rapportering og utbetaling 
50% av innvilget tilskudd kan utbetales forskuddsvis mot dokumentasjon om fullfinansiering. 

Resterende tilskudd utbetales når tiltaket er gjennomført og kommunen har mottatt sluttrapport og 

regnskap for prosjektet. 

 

Frist for gjennomføring 
Tiltaket skal dersom ikke annet er vedtatt ved behandlingen av søknaden være gjennomført innen 2 

år etter at tilsagnet ble gitt. Tilskudd som helt eller delvis ikke blir benyttet innen fastsatt frist, eller 

ikke er brukt i samsvar med forutsetningene, vil bli krevd tilbakeført. 

 

Andre forhold 
Vedtak om tildeling av midler er ikke å anse som enkeltvedtak etter Forvaltningslovens kap. VI, men 

inngår som et ledd i disponeringen av kommunale midler. Fondsstyrets vedtak kan dermed ikke 

påklages. 


