
Retningslinjer for bruk kommunalt viltfond i Sunndal kommune  

Vedtatt av Sunndal kommunestyre 02.05.2018. 

 

Det kan søkes om midler fra det kommunale viltfondet i Sunndal.  Søknadene blir behandlet 

fortløpende etter følgende retningslinjer i prioritert rekkefølge: 

1. Utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt. 
 

2. Forebyggende tiltak mot horteviltskader og at skader på viltet oppstår. 
 

3. Tilskudd til til inngjerding av rundballelager, forlager og foringsplasser etter følgende 
kriterier: 
 

Vilkår for å motta tilskudd 

Det må være påviste hjorteskader i nærområdet enten året før eller samme året som 

det blir søkt om støtte 
 

Søknad 

Søknaden skal være skriftlig og beskrive planlagt tiltak og ha et kostnadsoverslag. 

 

Krav til inngjerding 

- inngjerdinga skal være på en fast lager- eller foringsplass. 

- kvaliteten på inngjerdinga skal være av en slik art at den sikkert holder hjorten ute.    

  Det skal brukes minimum 2 meter høyt gjerde, enten av godkjent viltnetting eller  

  armeringsnett. Annet inngjerdingsmatriell kan godkjennes etter avtale med  

  rådmannen. Forankring i jord må skje med impregnerte gjerdestolper eller  

  metallstolper.  

- Fleksible anlegg (mobile bygge- og sperregjerder) kommer også inn under  

   ordningen. 

Godkjente kostnader  

- Gjerdestolper 

- Viltnetting eller armeringsnett. Annet inngjerdingsmatriell kan godkjennes etter  

   avtale 

-  Nødvendig festematriell (spiker, skruer, kramper, bandjern ol.). 

- Innleid arbeidskraft 

- Eget arbeid, her er det krav om ført timeliste 

- Mva inngår ikke i tilskuddsgrunnlaget. 

Tilskuddssats 

Det blir gitt tilskudd på 30 % av godkjente kostnader, avgrenset oppad til kr 10 000,-. 



Utbetaling 

 Utbetaling skjer mot dokumenterte utgifter som ligger innenfor pkt. 4 og kontroll av 

utført arbeid.  

  Annet 

  - Det blir ikke gitt tilskudd til vedlikehold av inngjerding 

 - Det blir gitt kun ett tilskudd pr. bruk.  

4. Oppstartingstilskudd til forvaltningsplanområder for hjort og elg tildeles etter følgende 
kriterier: 

- Antall felte hjort og elg  i forvaltningsplanområde siste 3 år før organisering 
multipliseres med 50 kr/dyr 

- Tellende areal for det nye forvaltningsplanområde multipliseres med 0,05 
kr/daa 

- Antall organiserte eiendommer i forvaltningsplanområde over 100 dekar 
multipliseres med 150 kr/eiendom 

- Når forvaltningsplan omfatter bare elg eller bare hjort, gis inntil 75 % av 
berettiget tilskudd. 

- Når forvaltningsplan omfatter både hjort og elg gis 100 % av berettiget 
tilskudd. 

- Forvaltningsplanområdet skal være organisert med egen vedtekter og et valgt 
styre.  

- Oppstartingstillskudd gis bare en gang, dvs ved første etablering 
 
5. Kompetanseheving og opplæringsvirksomhet. 

Kommunestyret delegerer til administrasjonen myndighet til å tildele midler fra det 

kommunale viltfondet i henhold til ”Retningslinjer for bruk av det kommunale viltfondet i 

Sunndal” og ”Forskrift om kommunalt viltfond og fellingsavgift for elg og hjort”.  

 

Bruken av viltfondsmidler refereres en gang årlig i teknikk-, miljø- og kulturutvalget. 

 

 
 

 

 

 


