ROVVILTNEMNDA I REGION 4
Østfold, Akershus og Oslo
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Generelt
Rovviltnemnden tildeles midler over to ulike kapitler. Det er kap. 1420.73 og kap. 1420.21.
Kap. 1420.73 er Forebyggende og konfliktdempende midler. Denne posten omfatter også
beredskapsmidler til bruk ved akutte skadesituasjoner, f.eks. tilskudd til ekstraordinært tilsyn.
Kap.1420.21 er drift av nemnden. Over dette kapittel kan det kun belastes lønnsutgifter
(møtegodtgjørelse) til nemnden, reiseutgifter for nemnd og sekretariat samt drift av sekretariat
(lønn for sekretariatsoppgaver). I 2013 ble det opprettet en ny budsjettpost under 1420.21 –
Tjenestekjøp. Posten skal benyttes til kjøp av varer og tjenester, herunder driftskostnader og
utviklingskostnader med klar relevans til målet med posten. Under denne posten skal også
utgifter til regionalt skadefellingslag dekkes, herunder godtgjøring i forbindelse med
skadefellingsforsøk, innkjøp av utstyr, o.l.
Fylkesmannen i Akershus har delt kapittel 1420.73 opp i to ulike regnskapsposter
(konfliktdempende tiltak og forebyggende tiltak).

Tildelt budsjett 2018
Miljødirektoratet tildelte i 2018 kr 4 875 000.- til rovviltregion 4 med følgende fordeling:
Kapittel
Tekst
Kap. 1420.73 Forebyggende og konfliktdempende tiltak
(FKT midler)

Beløp
Kr 4 000 000.-

Kap.1420.21

Lønnsmidler og drift av sekretariatet

Kr 525 000.-

Kap.1420.21

Tjenestekjøp
SUM

Kr 350 000.Kr 4 875 000.-

På bakgrunn av innkomne søknader ble FKT midler på 4 mill. fordelt med kr 2 125 000.- til
Oslo/Akershus og kr 1 825 000 til Østfold. I tillegg ble det under FKT-posten holdt av
50 000.- til eventuelle ekstrautgifter med tanke på fellesmøter med rovviltnemnda i region 2
om regionstrukturen.
FKT-midlene i Oslo/Akershus ble fordelt på følgende måte:
• kr 800 000 til forebyggende tiltak

• kr 725 000 til konfliktdempende tiltak
• kr 600 000 til beredskapstiltak
FKT-midlene i Østfold ble fordelt på følgende måte:
• kr 1 000 000 til forebyggende tiltak
• kr 525 000 til konfliktdempende tiltak
• kr 300 000 til beredskapstiltak
Midlene til tjenestekjøp ble fordelt likt med kr 175 000.- på hver av Fylkesmannen i Oslo og
Akershus og Fylkesmannen i Østfold.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Det var relativt begrenset med rovdyrskader i Akershus i 2018. I likhet med tidligere år var
det også i 2018 ulveskader nord-øst i fylket som dominerte. Det ble gitt skadefellingstillatelse
der ved 3 anledninger. I nevnte område tok skadene seg opp i fra august, og vedvarte ut hele
september.
Beitesesongen 2018 ble spesiell siden det var en veldig varm og solrik sommer. Dette
medførte at mange husdyreiere hadde problemer med å få nok fôr til dyrene sine. Også for sau
som beiter i utmark ble det en utfordrende sommer med redusert fôrvekst i utmarken, og
vansker med å finne nok vann. Tross dette meldes det om beskjedne konsekvenser når det
gjelder utmarksbeitende sau. På grunn av vanskelig fôrsituasjon hos mange husdyrholdere ble
utmarksbeitesesongen utvidet både 2 og 3 uker flere steder i Akershus.
Tørkesommeren gjorde også at flere som hadde søkt om midler til rovdyrbeskyttende gjerder
ikke hadde mulighet til å gjennomføre tiltak som planlagt, da det var fokus på vann- og
fôrsituasjonen til dyrene. Dette gjorde at flere tiltak som skulle vært avsluttet eller påbegynt i
2018 ikke ble gjennomført som planlagt. Siden Fylkesmannen fikk tildelt kr 300 000.- ekstra
over budsjettpost 1420.21 Tjenestekjøp uten at det ble trukket tilsvarende sum fra 1420.73,
har vi aktivt fulgt opp søkere om rovdyravvisende gjerder, og tildelt midler helt frem mot jul
2018. Av den grunn er mange av tiltakene igangsatt så seint på året at de ikke kan ferdigstilles
før i 2019.
I 2018 ble det regionale skadefellingslaget på øvre Romerike etablert, og det ble investert en
del i utstyr til laget. Etter dialog med Miljødirektoratet ble det bestemt at utgifter til
regionalt/interkommunalt skadefellingslag skal gå over budsjettpost 1420.21 Tjenestekjøp.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus fikk derfor tilført kr 300 000.- ekstra på denne
budsjettposten. Det skulle da skje som en omfordeling av det som var satt av til akutt
beredskap over budsjettpost 1420.73, men Miljødirektoratet trakk ikke inn tilsvarende beløp
fra denne posten.

Fylkesmannen i Østfold
Midler til forebyggende tiltak har gått til 8 gjerdeprosjekter. Vi har helt frem til desember
arbeidet for å få disponert disse midlene, blant annet med ekstra søknadsrunder i høst.

Årets rest ble kr 522 298. Av dette var det igangsatt/gitt tilsagn på kr 261 199 som ikke er
fullført i 2018, men som kan komme til utbetaling i 2019. Det ble også holdt av 300 000 til
akuttmidler/beredskapsmidler i beitesesongen. På grunn av tørken i år har beitesesongen vært
forlenget til ut november og beredskapstelefonen til 15. oktober. Vi fikk ikke behov for
akuttiltak i beitesesongen og det har ikke vært søknader til alternativ bruk av disse midlene i
etterkant.
Midler til konfliktdempende tiltak har gått til 8 ulike prosjekter, NINA/NIKU - Gaupestudier,
rovviltkunnskap i skolen, flere samlinger for beitenæringen, NIBIO beiteprosjekt med sau på
innmark, Norske Kadaverhunder, automatisk overvåkning av spenning på gjerdeanlegg, faglig
oppfølging av gjerdetilskuddsmottakere, informasjon til lisensjegere i forkant av mulig
lisensfelling og kursmateriell til kommunalt ettersøkspersonell.
Beredskapsmidler ble ikke benyttet.
Tjenestekjøp/FOU har gått til obligatorisk kontroll av rovdyravvisende gjerder, oppfølging
etter rovviltangrep og beredskapstelefon.

Drift av sekretariat og rovviltnemnd
Regnskap for drift av rovviltnemnd og sekretariat i 2018.
Tiltak
Godtgjørelse for drift av sekretariatet
- lønn

Beløp
358 699
48 263

Drift av rovviltnemnd, reiseutgifter, turer
m.m.
Drift av rovviltnemnden,
møtegodtgjørelse
Drift av rovviltnemnden - Østfold
SUM

73 099
35 000
515 061

Driftsmidler for nemnden over 1420.21 ble fordelt med kr 490 000.- til Fylkesmannen i Oslo
og Akershus, som har sekretariatsansvaret, og kr 35 000.- til Fylkesmannen i Østfold, for å
dekke inn kostnader ved møtebevertning for nemnden og lignende. I 2018 holdt
Fylkesmannen tilnærmet budsjettet med et underforbruk på kr 9 939.-.
Sekretariatet
Sekretariatet har brukt i overkant av 6 månedsverk på sekretariatsfunksjonen. Det er for 2018
blitt brukt kr 358 699.- på lønn for sekretariatet.

Rovviltnemnda
Rovviltnemnda ble innvilget et budsjett på kr 525 000 over post 1420.21 til drift. Av disse
midlene er kr 73 099.- benyttet til møtegodtgjørelse for nemnden, kr 48 263.- er brukt i
forbindelse med drift av nemnden. Dette omfatter møtebevertning, reiseutgifter, deltakeravgift
på rovviltkonferanser, reiseutgifter studietur, rovvilttelefon og sms, rapportering m.m. I tillegg
kommer kr 35 000.- som Fylkesmannen i Østfold bruker på bevertning og reiser i forbindelse
med driften av rovviltnemnden.

Regnskap 2018
Fylke
Oslo og
Akershus
1420.73

1420.21

Østfold
1420.73
1420.21

Tiltak
Skadeforebyggende tiltak
Konfliktdempende tiltak

Budsjett Forbruk
Differanse
850 000*
1 095 789
-245 789
725 000

671 750

53 250

600 000
175 000

118 026
175 000

481 974
0

Beredskapsmidler
Tjenestekjøp
Ekstra bevilgning over
1420.21
SUM
Drift av nemnd

300 000

350 580

-50580

2 650 000
490 000

2 411 145
480 061

238 855
9 939

Skadeforebyggende tiltak
Konfliktdempende tiltak
Beredskapsmidler
Tjenestekjøp
SUM
Drift av nemnd

1 000 000
525 000
300 000
175 000
2 000 000
35 000

557 202
745 500
0
175 000
1 477 702
35 000

442 798
-220 500
300 000
0
522 298
0

* Da det ikke ble avholdt fellesmøter med region 2 om regionstrukturen i 2018, ble de
50 000,- som ble holdt av med tanke på slike møter, lagt til de 800 000,- som var avsatt til
skadeforebyggende tiltak i Oslo og Akershus.

Oppsummering
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har på 1420.73 posten (FKT-midler) kr 188 855.- igjen på
et budsjett på totalt tildelt kr 2 600 000.-. Siden vi fikk tildelt kr 300 000.- ekstra over
Tjenestekjøpsposten uten at tilsvarende sum ble trukket fra FKT-midlene, har vi i 2018 brukt
kr 111 145 mer enn opprinnelig tildelt FKT-budsjett. Dette har gått til å øke potten på
forebyggende tiltak. Vi har et overforbruk på budsjettpost Tjenestekjøp på kr 50 580. Dette er
meldt inn til Miljødirektoratet, og er akseptert siden vi ligger innenfor totalt tildelt budsjett på
fagområdet rovvilt. Når det gjelder budsjettpost 1420.21 (drift av nemnden) er det igjen kr 9
939.-.
Fylkesmannen i Østfold har en rest på kr 522 298 etter 2018. Disse midlene er tilbakeført til
Miljødirektoratet. Fylkesmannen gjennomførte en ekstra utlysning av midler høsten 2018,
men fikk ikke inn nok søknader til å kunne disponere hele bevilgningen.
Svikt i søknader til forebyggende tiltak kan sees i sammenheng med at kommuner med
ulverevir blir tildelt egne rovviltprosjektmidler og støtter tiltak som ellers ville søkt om
tilskudd fra oss. Samtidig så har tørkesommeren medført at flere prosjekter ikke har blitt

gjennomført. Dette har medført at det i 2019 er et ansvar for igangsatte prosjekter på kr
261 199.

Forslag til vedtak
Nemnda tar sekretariatets orientering til etterretning og godkjenner regnskapet
for 2018.

