
 
 

 

Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Kongens gate 20 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 882 

Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2266 fra 
stortingsrepresentant Sandra Borch  

Jeg viser til spørsmål nr. 2266 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Sandra Borch, 

som lyder: 

 

"Kan statsråden redegjøre for bruk av FKT-midlene i rovdyrforvaltningen, i 2016 og 2017, og 

herunder hvor mye som ble fordelt på de enkelte rovviltregionene mot det som ble fordelt til 

direktoratet, samt hva som ble budsjettert i regionene og direktoratet mot regnskap over det 

som faktisk ble forbrukt?" 

 

Under følger oversikt over bevilgning og regnskapsførte utgifter til Tilskudd til rovvilttiltak 

(tidligere Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen) på kap. 

1420, post 73 i 2016 og 2017.  

 

Kap 1420 Miljødirektoratet Post 73 Tilskudd til rovvilttiltak, kan overføres (i 1000 kroner) 
Bevilgning iht. saldert budsjett for 2016  70 051 
Overført fra 2015  7 785 
Sum bevilgning  77 836 
Regnskap 2016  65 079 
Mindreutgift 2016  12 757 

 

Mindreutgiften i 2016 skyldes at midler fordelt til rovviltnemndene ikke kom til 

anvendelse som forutsatt, grunnet færre rovviltskader i 2016. 
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Side 2 
 

Kap 1420 Miljødirektoratet Post 73 Tilskudd til rovvilttiltak, kan overføres (i 1000 kroner) 

Bevilgning iht. saldert budsjett for 2017 70 051 

Overført fra 2016 12 757 

Revidert nasjonalbudsjett 2017, jf. Prop. 129 S (2016-2017), Innst. 401 S 

(2016-2017) -10 000 

Ny saldering 2017, jf. Prop. 18 S (2017-2018)/Innst. 73 S (2017-2018) 19 000 

Sum bevilgning 91 808 

Regnskap 2017 85 988 

Mindreutgift 2017 5 820 

 

Miljødirektoratet fordeler tilskudd til rovvilttiltak til de ulike rovviltnemndene, samtidig som en 

del av midlene fordeles direkte fra Miljødirektoratet til ulike tiltak. Dette gjelder midler til 

omstilling (10 mill. kroner i 2016 og i 2017), samt midler til kompetansehevende tiltak i regi av 

Norges Jeger- og Fiskerforbund (1,5 mill. kroner i både 2016 og 2017). I tillegg gjelder det 

tilskudd til FKT-prosjekter i regi av nasjonale organisasjoner (næringsorganisasjoner og 

verneorganisasjoner) og FoU-prosjekter av nasjonal karakter.  

 

Av det totale budsjettet for tilskudd til rovvilttiltak (kap. 1420, post 73), fordelte 

Miljødirektoratet 55,75 mill. kroner til rovviltnemndene i planleggingsrammer for 2016, og 

58,1 mill. kroner for 2017. Fordelingen mellom forvaltningsregionene er basert på historikken 

fra de enkelte fylker/regioner tidligere år, bestandsmålene i regionene og skjønnsvurderinger 

basert på rapporter og skadehistorikk. 

 

I planleggingsrammen for rovviltnemndene fra Miljødirektoratet i 2016 ble 0,75 mill. kroner 

fordelt til region 1 (Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane), 2,6 mill. kroner 

fordelt til region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder), 4,5 mill. kroner fordelt til 

region 3 (Oppland), 3,4 mill. kroner fordelt til region 4 (Østfold, Akershus og Oslo), 12,75 mill. 

kroner fordelt til region 5 (Hedmark), 11,75 mill. kroner fordelt til region 6 (Møre og Romsdal, 

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag), 7 mill. kroner fordelt til region 7 (Nordland) og 13 mill. 

kroner fordelt til region 8 (Troms og Finnmark). 

 

I planleggingsrammen for rovviltnemndene fra Miljødirektoratet i 2017 ble 0,75 mill. kroner 

fordelt til region 1, 2,6 mill. kroner fordelt til region 2, 4,5 mill. kroner fordelt til region 3, 4,5 

mill. kroner fordelt til region 4, 14 mill. kroner fordelt til region 5, 11,75 mill. kroner fordelt til 

region 6, 7 mill. kroner fordelt til region 7 og 13 mill. kroner fordelt til region 8. 

  

I 2017 ble det i tillegg, som følge av store skader på husdyr forårsaket av rovvilt på Hadeland 

og i Hurdal, overført ekstra midler til Oppland og Akershus. Totalt tildelt ramme for regionale 

tiltak i 2017 var 78,75 mill. kroner.  

 

I 2016 var regnskapet (forbruket) for de åtte regionene totalt 52,56 mill. kroner. Regnskapet 

var 0,75 mill. kroner i region 1, 2,60 mill. kroner i region 2, 4,21 mill. kroner i region 3, 3,21 

mill. kroner i region 4, 12,75 mill. kroner i region 5, 11,60 mill. kroner i region 6, 6,98 mill. 

kroner i region 7 og 10,47 mill. kroner i region 8. Det samlede beløpet for Miljødirektoratet 



 

 

Side 3 
 

var 12,52 mill. kroner. Totalt regnskapsført beløp i 2016 var 65,08 mill. kroner. 

Fylkesmennene fungerer som den regnskapsførende enheten for tilskudd til rovvilttiltak. Som 

kjent er Aust- og Vest-Agder slått sammen. Tidligere Vest-Agder fylke tilhører 

forvaltningsregion 1, mens tidligere Aust-Agder fylke tilhører forvaltningsregion 2. I 

framstillingen over er forbruket i Aust- og Vest-Agder delt på to.  

 

I 2017 var regnskapet (forbruket) for de åtte regionene totalt 76,03 mill. kroner. Regnskapet 

var 0,72 mill. kroner i region 1, 2,50 mill. kroner i region 2, 20,99 mill. kroner i region 3, 7,17 

mill. kroner i region 4, 14,33 mill. kroner i region 5, 11,48 mill. kroner i region 6,                 

6,99 mill. kroner i region 7 og 11,86 mill. kroner i region 8. Det samlede beløpet for 

Miljødirektoratet var 9,95 mill. kroner. Totalt regnskapsført beløp på kap. 1420, post 73 i 

2017 var 85,99 mill. kroner. Som nevnt over er fylkesmennene den regnskapsførende enhet 

for tilskudd til rovvilttiltak, og ettersom Aust- og Vest-Agder nå er slått sammen, er forbruket i 

Aust- og Vest-Agder delt på to og fordelt på region 1 og region 2 i framstillingen over.  
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