
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 

Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder 
 

           

  

Sak 20/2017 Budsjett 2017 - forebyggende og konfliktdempende tiltak 

   Orientering om budsjettsituasjonen  
 

Saksutredning fra sekretariatet 

 

Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: 

 Protokoll fra møtet 31. mars 2017 og vedtak i sak 6/2017 Budsjett 2017 - fordeling av 

midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT) i 

region 2 og drift av Rovviltnemnda og sekretariatet 

 Planleggingsrammer for regionale rovviltnemnder 2017 – Kap. 1420 post 21 og 73, 

brev datert 7. mars 2017 fra Miljødirektoratet  

 Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende 

tiltak av 1. januar 2013, nr. 03 

 Forvaltningsplan for rovvilt i region 2 – Sør-Norge, april 2017 

 Søknad fra NINA om tilskudd til prosjektet «Scandcam – viltkamera i Aust-Agder» 

 

 

Saksopplysninger 

 

Budsjettsituasjonen 

Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge vedtok årets budsjettdisponering i møte 31. mars under 

sak 6/2017. I planleggingsrammene fra Miljødirektoratet er det skilt mellom tilskudd kap. 

1420.73 og tjenestekjøp og drift av nemnder/sekretariat, begge kap. 1420.21: 

 

 Tilskudd kap. 1420.73 - kr 2 600 000 Tjenestekjøp kap. 1420.21 - kr 350 000  

 Drift av nemnda/sekretariatet kap. 1420.21 – kr 450 000  

 

Rovviltnemnda vedtok følgende enstemmig vedtak om fordeling av kap. 1420 post 21 og 73:  

 

 Tilskudd 

 

kap. 1420.73, kr 

Tjenestekjøp 

 

kap. 1420.21, kr 

Drift av nemnda og 

sekretariat 

kap. 1420.21, kr 

Ramme for region 2 2 600 000 350 000 450 000 

Rovviltnemnda, drift   200 000 

Sekretariatet, drift   250 000 

Beredskap og akutte situasjon, 

felles for alle fylkene, forvaltes 

av sekretariatet v/FM Buskerud 

300 000   

NINA-prosjekt 200 000 70 000  

    

Fordeling til fylkene: 2 100 000  280 000 450 000 

Aust-Agder    200 000  70 000  

Telemark    750 000  70 000  

Vestfold      40 000  70 000  

Buskerud 1 110 000  70 000 450 000 



Side 2 av 2 

 

Av i alt 3,4 mill. kroner over kapittel 1420, ble det altså satt av 2,1 mill. kroner til tiltak i 

fylkene. Disse ble utbetalt til den enkelte fylkesmann ved tildelingsbrev fra Miljødirektoratet. 

Fylkesmennene rapporterer direkte til Miljødirektoratet på bruken av disse midlene.  

 

Tilskudd over kap. 1420.73 er i stor grad brukt til eksterne søknader om forebyggende tiltak 

mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Fylkesmennene har ikke hatt egne initierte 

tiltak i år. Samtlige fylkesmenn i regionen rapporterer om at FKT-midlene tildelt for 2017 er 

disponert i sin helhet. 

 

I år avsatte nemnda kr 300 000 av tilskuddsmidlene over kap. 1420.73 til beredskap og akutte 

situasjoner, felles for alle fylkene. Midlene er forvaltet av sekretariatet. Det har ikke vært 

behov fra verken Vestfold, Telemark eller Buskerud for å bruke av disse midlene i år. Med 

bakgrunn i skadefelling i 2016 ber Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om at kr 21 500 

dekkes over denne kontoen i 2017. 

 

Sekretariatet foreslår å omdisponere gjenværende midlene i samråd med de andre 

fylkesmennene (ca. kr 250 000) fra beredskap til ordinære tiltak, og ber om myndighet til 

dette.  

 

Sekretariatet har etter anmodning i høst mottatt søknad fra Norsk Institutt for naturforskning 

(NINA) ved prosjektleder John Odden om tilskudd til prosjektet «Scandcam – viltkamera i 

Aust-Agder». Med grunnlag i ustabile sporingsforhold i kystnære og lavereliggende områder 

er det ønskelig å utvide prosjektet med viltkameraer sørover i regionen, jamfør også mottatte 

innspill om gaupeforvaltningen i sak 19/2017. Omsøkt beløp i 2017 er på kr 237 000. 

Prosjektet har en varighet på tre år (1. november 2017 til 31. desember 2020), og en 

budsjettperiode på fire år. Samlet kostnad ved tiltaket som er tenkt omsøkt fra 

miljøforvaltningen er kr 1 085 000. Prosjektperioden kan kortes ned og antall kamera 

reduseres for å redusere kostnadene. Hovedformålet med studiet er å evaluere den pågående 

overvåkingen av gaupe ved å se på oppdagbarhet av familiegrupper i deler av Aust-Agder. 

Dataene vil gå inn som en del av det storskala studiet Scandcam (viltkamera.nina.no) i regi av 

NINA og SLU som har viltkamera i et titalls studieområder i Norge og Sverige.    

 

 

Drift av nemnda og sekretariatet over kap. 1420.21 som hadde en ramme på kr 450 000, 

forventes å gå i null. 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Rovviltnemnda tar budsjettet og foreslåtte omdisponeringer til orientering. 

 

 

Vedtak 

 


