VEDTEKTER FOR KOMMUNALT VILTFOND I HEMNE.
1. FONDETS FORVALTNING.
Kommunalt viltfond er et bundet driftsfond som kommunen forvalter til viltformål.
Følgende inntekter og avsetninger utgjør Kommunalt viltfond:
• Offentlige fellingsavgifter for elg og hjort fastsatt av kommunen.
• Tilskudd fra det statlige viltfond.
• Årlig avkastning fra Kommunalt viltfond.
• Inntekter fra hjortevilt og bever som er ulovlig felt, felt som skadegjørende/skadet
vilt, samt inntekter fra fallvilt og lignende.
• Eventuelle kommunale avsetninger.
Viltnemda i Hemne utgjør styret for Kommunalt viltfond.
Søknader til Kommunalt viltfond skal være skriftlige og inneholde en presentasjon av
søker og en beskrivelse av søknadsprosjektet med mål, framdriftsplan, budsjett og
finansieringsplan.
Alle søknader om tilskudd skal avgjøres av styret for Kommunalt viltfond etter
tilrådning fra rådmannen, med unntak av enkeltsaker begrenset oppad til en samlet
støtte på kr.10.000,- pr. tiltak. I slike saker er rådmannen delegert fullmakt til å fatte
vedtak.
2. STØTTEFORMÅL.
Formålet med Kommunalt viltfond er å skape økonomisk bakgrunn for å fremme
viltforvaltningen i kommunen.
Det legges opptil at man for hvert år har en disponibel økonomisk ramme lik den sum
som tilføres fondet i fellingsavgifter det foregående år.
Kommunalt viltfond kan benyttes til følgende formål:
• Tiltak for å fremme viltforvaltning:
o Kompetanseheving/opplysningsarbeid
o Organisering av forvaltningsenheter/Driftsplanarbeid
o Viltprosjekter/Viltkartlegging
• Ettersøk /håndtering av skadet vilt/fallvilt av hjortevilt og bever.
• Tiltak for å forebygge skader forvoldt av vilt på landbrukseiendom.

3. STØTTEVILKÅR
Grunneiere, rettighetshavere og organisasjoner kan søke Kommunalt viltfond om
tilskudd. Det kan gis inntil 50% av totalt kapitalbehov i tilskudd.
Kommunalt viltfond kan i tillegg benyttes av kommunen til tilretteleggingstiltak
innenfor viltforvaltningen. Denne type tiltak kan fullfinansieres fra Kommunalt
viltfond.

4. UTBETALING/RAPPORTERING
Innvilget tilskudd utbetales mot dokumenterte kostnader. Tilsagnet står ved lag
tilsagnsåret og det påfølgende kalenderår.
Det åpnes for at det kan søkes om forlengelse av tidsfristen. Rådmannen har delegert
myndighet til å innvilge fristforlengelse for utbetaling av bevilget støtte.
For prosjekter som har mottatt tilskudd over kr. 10.000,-, skal det leveres en kortfattet
rapport senest ett år etter prosjektslutt som beskriver resultatet av prosjektet.
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