
VEDTEKTER FOR KOMMUNALT VILTFOND. 
 

§ 1. Generelt 

Fondet er opprettet i medhold av "Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg 

og hjort", fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 23. mai 2001.  

 

Fondet opprettes uten noen grunnkapital, men kan tilføres midler slik det framgår av 

forskriftens § 3. 

 

§ 2. Formål 

Det kommunale viltfondet er et bundet driftsfond som kommunen forvalter til viltformål. 

Formålet er å skape en økonomisk bakgrunn for å fremme viltforvaltningen i kommunen. 

 

§ 3. Støtteformer 

Støtte fra fondet gis som tilskudd. Fondet kan ikke brukes til å tegne aksjekapital, og det kan 

heller ikke gis lån eller garantier fra fondet. 

 

Det kan ikke gis støtte til løpende drift av foreninger eller organisasjoner. For øvrig kan det 

gis støtte til tiltak og prosjekter i regi av kommunen, organisasjoner eller enkeltpersoner 

innenfor de rammene som er lagt i forskriften.  

 

Støtte fra fondet kan vanligvis utgjøre inntil 50% av et prosjekts totale kapitalbehov. Hele 

fondskapitalen kan til enhver tid brukes som støtte til prosjekter og tiltak. 

 

§ 4. Prioriterte satsingsområder 

Tiltak som prioriteres høyt for støtte: 

 

 Tiltak som stimulerer til og videreutvikler lokal viltforvaltning 

 Prosjekter med biologiske registreringer som øker kunnskapsnivået om ulike arter 

 Prosjekter og tiltak som tar sikte på å øke kunnskapsnivået hos rettighetshavere, jegere og 

samfunnet for øvrig 

 Tiltak som stimulerer til samarbeid på tvers av eiendoms-, vald- og kommunegrenser 

 

§ 5. Forvaltning. 

Kommunestyret oppnevner fondsstyre. Det er adgang til å delegere avgjørelsesmyndighet fra 

fondsstyret til administrasjonen. 

 

Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto, slik at midlene er disponible til enhver tid. 

Årlig avkastning av fondet legges til fondskapitalen. 

 

Forretningsførsel for fondet skal foregå i henhold til regler for kommunale budsjett og 

regnskap. Fondets virksomhet rapporteres i forbindelse med årsmeldingen for kommunen. 

 

§ 6. Godkjenning av vedtekter. 

Vedtektene kan endres etter vedtak i kommunestyret.  

 

 

 
Vedtatt av kommunestyret 18.03.2002 (Sak 19/2002) 

(Delegasjon av avgj.mynd. inntil 15000 kr til rådmannen KNM-sak 28/2002 13.6.2002) 


