
Viltfondet:  

1. Lovhjemmel 

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/eller hjort å etablere et kommunalt 

viltfond i henhold til forskriftens § 1. 

 

2. Formål 

Formålet med det kommunale viltfondet er å fremme viltforvaltningen i kommunen, og fondet er 

øremerket viltformål. Formannskapet forvalter fondet. 

 

3. Fondets inntekter 

 Offentlig fellingsavgift for elg og hjort fastsatt av kommunen. 

 Tilskudd fra det statlige viltfondet. 

 Fondets årlige avkastning. 

 Inntekter fra omsetning av ulovlig felt vilt og fallvilt av hjortevilt og bever samt hjortevilt og bever 

som felles etter tillatelse gitt i medhold av viltloven § 13.  

 Eventuelle kommunale avsetninger. 

 

4. Disponering av fondet 

Fondet kan brukes til:  

 tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i 

kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller 

kommunen selv.  

 å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen.  

 tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt 

 informasjonstiltak som kan bedre allmennhetens kunnskap om lokale viltforhold og muligheten 

for jakt og opplevelser knyttet til dette (f.eks. informasjon om jaktmuligheter). 

 

5. Fondet kan ikke brukes til: 

 kommunal eller privat administrasjon av viltforvaltningen (faste utgifter til lønn, 

møtegodtgjørelser, reiser mv). 

 å erstatte skader voldt av vilt.  

 skuddpremier. 

 



5. Søknader 

Kommune, interkommunale organer, institusjoner, organisasjoner, lag og privatpersoner kan søke 

tilskudd fra fondet. 

Søknad om tildeling av midler fra viltfondet fremmes på eget søknadsskjema til Rendalen kommune 

innen 1. februar det enkelte år.  

6. Tilskuddets størrelse 

Tilskuddsandelen i forhold til tiltakets totalkostnader kan variere, avhengig av tiltakets prioritet. Som 

hovedregel vil det forutsettes en egenandel fra søker. 

 

7. Utbetaling av tilskudd 

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. 

 

8. Krav til 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. 

 

9. Andre forhold 

Vedtak om tildeling av midler er et enkeltvedtak og kan påklages. Da er kommunestyret klageinstans.  

 


