
  

  

  

 

 

 

Sak 9/2022 Budsjett 2022 – orientering om budsjettsituasjonen  

 

Saksutredning fra sekretariatet 

Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: 

• Protokoll fra møtet 10. mars 2022 og vedtak i sak 2/2022 Budsjett 2022 - fordeling av midler 

til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT) i region 2 og drift 

av rovviltnemnda og sekretariatet 

• Planleggingsramme fra Miljødirektoratet for regionale rovviltnemnder 2022 – førebyggande 

og konfliktdempande tiltak (FKT) og drift, fra Miljødirektoratet datert 24.02.2022 

• Rovviltforliket i 2011 (Representantforslag 163 S 2010-2011) - sikre en rask og effektiv 

håndtering av spørsmål knyttet til løpende forvaltning av rovvilt 

• Forskrift 1. januar 2013 nr. 3 om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 

konfliktdempende tiltak 

• Forvaltningsplan for rovvilt i region 2 – Sør-Norge, februar 2022 

• Omsøkte FKT-tiltak i fylkene 

 

Saksopplysninger  

Budsjettsituasjonen 

Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge vedtok årets budsjettdisponering i møte 10. mars under sak 

2/2022. I planleggingsrammene fra Miljødirektoratet er det skilt mellom tilskudd kap. 1420.73 og 

tjenestekjøp og drift av nemnder/sekretariat, begge kap. 1420.21: 

• Tilskudd kap. 1420.73 - kr 3 000 000 Tjenestekjøp kap. 1420.21 - kr 400 000  

• Drift av nemnda/sekretariatet kap. 1420.21 – kr 500 000  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rovviltnemnd.no/siteassets/region-2/moter-i-2022/mote-10032022/protokoll_10032022.pdf
https://www.stortinget.no/Global/pdf/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-163.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-01-01-3?q=FOREBYGGENDE%20OG%20KONFLIKTDEMPENDE%20TILTAK
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-01-01-3?q=FOREBYGGENDE%20OG%20KONFLIKTDEMPENDE%20TILTAK
https://www.rovviltnemnd.no/siteassets/region-2/moter-i-2022/fagdag-20012022/forvaltningsplan-rovvilt-region-2---oppslag.pdf
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Rovviltnemnda vedtok følgende vedtak (enstemmig) om fordeling av kap. 1420 post 21 og 73:  

 Tilskudd 

 

1420.73, kr 

Tjenestekjøp 

 

1420.21, kr 

Drift av nemnda og 

sekretariat 

1420.21, kr 

Ramme for region 2 3 000 000 400 000 500 000 

Rovviltnemnda, drift   175 000 

Sekretariatet, drift   325 000 

Beredskap og akutte 

situasjoner, felles for alle 

fylkene, forvaltes av 

sekretariatet  

200 000   

Sms-varsling, felles  30 000  

Fordeling til fylkene: 2 800 000 370 000 500 000 

Aust-Agder (Agder) 150 000 100 000  

Vestfold og Telemark 1 400 000 120 000  

Buskerud (Oslo og Viken) 1 250 000  150 000 500 000 

 

Tilskudd over kap. 1420.73 er brukt til eksterne søknader om forebyggende tiltak mot rovviltskader 

og konfliktdempende tiltak, samt til å dekke utgifter til beredskap og akutte situasjoner.  

Av i alt 3,9 mill. kroner over kapittel 1420, ble det altså satt av 2,8 mill. kroner til tiltak i fylkene. Disse 

ble utbetalt til den enkelte Statsforvalteren ved tildelingsbrev fra Miljødirektoratet. Statsforvalterne 

rapporterer direkte til Miljødirektoratet på bruken av disse midlene.  

Nemnda avsatte også i år kr 200 000 av tilskuddsmidlene over kap. 1420.73 til beredskap og akutte 

situasjoner, felles for alle fylkene. Midlene er forvaltet av sekretariatet, og brukt til godtgjøring i 

forbindelse med iverksettelse av en skadefellingstillatelse på ulv i Viken og i Vestfold/Telemark. 

Potten har vært tilstrekkelig.  

Drift av nemnda og sekretariatet over kap. 1420.21, hadde ei ramme på kr 500 000. Statsforvalteren i 

Oslo og Viken rapporterer til Miljødirektoratet om bruken av disse midlene, og vil for neste år be om 

å få økt denne posten.  

 

Forslag til vedtak 

Rovviltnemnda tar budsjettet og foreslåtte omdisponeringer til orientering. 


