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Tilskudd viltfond - Hjortebeiteregistrering - Landbruk Nordvest SA

Vedlegg
1 Landbruk Nordvest

Saksopplysninger
Landbruk Nordvest SA v/ Prosjektleder Gunn Randi Fossland har søkt om midler fra det
kommunale viltfondet. Søknaden er registrert mottatt av Aure kommune 15.05.2019.
Det søkes om midler (tilskudd) fra det kommunale viltfondet til å gjennomføre et 3-årig
hjortebeiteregistreringsprosjekt.
Det vises i søknaden til at hjortestammen er stor og at det er noe få som tar kostnadene ved en så
stor hjortebestand. Aure Bondelag har satt fokus på utfordringene den store hjortebestanden
utgjør for landbruksnæring, tap av avlinger som egentlig skal bli husdyrfor, men som hjorten
nyter godt av.
Regionalt har Møre og Romsdal Bondelag i samarbeid med Landbruk Nordvest SA, søkt om
midler til et regionalt prosjekt for å kartlegge beiteskadene rundt om i fylket, se søknad for
nærmere informasjon.
Det regionale prosjektet i Møre og Romsdal legger opp til 30 beiteregistreringsfelt rundt om i
Møre og Romsdal, hvor potensielt to felt i Aure. Lokal rådgiver i Landbruk Nordvest SA, Gunn
Randi Fossland viser til at dette vil gi et for tynt grunnlag lokalt for Aure som kommune. Det
søkes derfor om tilskudd for å kunne etablere flere registreringsfelt i Aure kommune.
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Det er vedlagt kostnadsoverslag og finansieringsoversikt for prosjektet. I finansieringsplanen er
det foreslått 28 000,- i kommunalt tilskudd fra det kommunale viltfondet.

Vurdering
Hjemmelsgrunnlag:
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond sier at viltfondet kan brukes til følgende
formål:
-

Tilskudd 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.

Aure kommune er en stor hjortekommune med 1047 stk. felte hjort i 2019.
Det er et kjent faktum at hjorten beiter en god del på innmark, og at dette forårsaker til dels store
avlingstap for enkeltbruk som er særlig utsatt for hjortens næringssøk på innmarka.
Det har tidligere blitt foretatt liknende undersøkelser, men ikke i Aure som saksbehandler er
kjent med.
Aure kommune har i sine overordnede mål- og retningslinjer for hjorteviltforvaltning vedtatt at
beiteskader på innmark, beiting fra hjorten skal søkes redusert til maks 5% på bestandsplannivå
og maks 10% på enkeltbruk.
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Ved å legge til rette for slik beitetaksering som det søkes tilskudd til kan man kanskje få et bedre
kunnskapsgrunnlag for å si noe om hvordan status for beitetrykket på innmark er i kommunen.
Dette er fra kommunens side ønskelig.

Rådmannens innstilling
Landbruk Nordvest SA v/ Prosjektleder Gunn Randi Fossland bevilges inntil 84 000,- fra
viltfondet i Aure kommune til gjennomføring av planlagt hjortebeiteregistreringsprosjekt.
Vilkår:
- Det skal tas jordprøver som skal analyseres. Det skal tas 2 prøver per prøvefelt (en
innenfor og en utenfor gjerdet).
- Aure kommune v/ viltansvarlig skal få tilsendt de årlige forsøksresultater når disse
foreligger.
- Bevilget sum utbetales i 3 utbetalinger utover prosjektperioden.
Utbetaling pålydende 28 000,- per år, etter skriftlig anmodning til Aure kommunen fra
Landbruk Nordvest SA v/ prosjektleder.

Behandling i Hovedutvalg for kommuneutvikling - 05.06.2019
Omforent forslag fra hovedutvalg for kommuneutvikling med følgende endring til strekpunkt 1 i
vilkår:
Prosjektet gjennomføres ihht søknad fra Landbruk Nordvest
Rådmannens innstilling med omforent forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Landbruk Nordvest SA v/ Prosjektleder Gunn Randi Fossland bevilges inntil 84 000,- fra
viltfondet i Aure kommune til gjennomføring av planlagt hjortebeiteregistreringsprosjekt.
Vilkår:
- Prosjektet gjennomføres ihht søknad fra Landbruk Nordvest.
- Aure kommune v/ viltansvarlig skal få tilsendt de årlige forsøksresultater når disse
foreligger.
- Bevilget sum utbetales i 3 utbetalinger utover prosjektperioden.
Utbetaling pålydende 28 000,- per år, etter skriftlig anmodning til Aure kommunen fra
Landbruk Nordvest SA v/ prosjektleder.
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