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1 Innledning 

I dette tildelingsbrevet meddeler LMD styringssignaler og Stortingets budsjettvedtak for  
Miljødirektoratet på området høstbare viltressurser (utgiftskapitlene 1140, 1141 og 
inntektskapitlene 4141 og kapittel 5576, post 72) for 2020. Prop. 1 S (2020-2021) for LMD 
ble behandlet i Stortinget 19. desember 2020, jf. Innst. 8 S (2020-2021). 
 
Ansvaret for forvaltning av høstbare viltressurser ble overført fra Klima- og 
miljødepartementet (KLD) til LMD i 2018, jf. Kongelig resolusjon av 17. januar 2018 og 
Kongelig resolusjon av 27. april 2018.  
 
Dette brevet beskriver forventninger og krav fra LMD til den delen av Miljødirektoratets 
virksomhet som gjelder høstbare viltressurser. KLD har det overordnede ansvaret for 
virksomhetsstyringen av Miljødirektoratet, jf. instruks og tildelingsbrev fra KLD.  
 
 
2 Mål og hovedprioriteringer 

Regjeringens mål for landbruks- og matsektoren, herunder høstbare viltressurser og 
hovedprioriteringer for dette i 2021, er omtalt i Prop. 1 S (2020-2021). Hovedmålene er 
Matsikkerhet og beredskap, Landbruk over hele landet, Økt verdiskaping og Bærekraftig 
landbruk med lavere utslipp av klimagasser. Miljødirektoratet skal støtte opp under relevante 
mål og bidra til god måloppnåelse. 
 
Miljødirektoratet skal bidra til bærekraftig forvaltning av de høstbare viltressursene, herunder 
arbeide for en helhetlig og effektiv forvaltning av juridiske og økonomiske virkemidler på 
området.  
 
Under dette skal Miljødirektoratet legge vekt på at:  

 regelverket for høstbare viltressurser, utøvelse av jakt og fangst mv. er oppdatert og at 
det forvaltes på en god måte 

 tilskuddsforvaltningen er i overensstemmelse med økonomiregelverket i staten og 
eventuelle retningslinjer gitt av LMD 

 fondsforvaltningen er i overensstemmelse med økonomiregelverket i staten og instruks 
fra LMD 

 
Sentrale oppgaver på området er å:  

 utøve og iverksette myndighet, som er tillagt eller delegert til direktoratet etter viltloven 
med forskrifter 

 bidra til enhetlig og effektiv oppgavegjennomføring innenfor området høstbare 
viltressurser, gjennom å veilede kommuner, fylkeskommuner og andre regionale 
myndigheter i bruk av lovverk, forskrifter og andre virkemidler  

 sørge for nødvendig overvåking av viltbestandene og kontinuerlig vurdere behovet for ny 
kunnskap innenfor fagområdet  
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 følge opp Jegerregisteret og drifte og videreutvikle jegerprøveutdanningen 
 
I Norge er det lange og sterke tradisjoner for høsting fra naturen, blant annet gjennom jakt og 
fangst. Viltbestandene skal forvaltes med sikte på god vilthelse og høstbare overskudd. LMD 
legger til grunn at det er potensial for flere til å delta i jakt og fangst som del av 
høstingsbasert friluftsliv, og at det er grunnlag for næringsutvikling og økt verdiskaping basert 
på høstbare viltressurser. Landbruket har gode forutsetninger for å knytte høstingstradisjoner 
og mattradisjoner sammen til lønnsomme produkter og opplevelser. Videreutvikling av 
foredling og omsetning av viltkjøtt og videreutvikling av flere jaktprodukter med ulik 
tilretteleggingsgrad kan bidra til økt næringsutvikling. Grunneiere og jaktrettshavere har en 
nøkkelrolle i å legge til rette for jakt- og fangsttilbud. Rekruttering av nye, kompetente jegere 
er viktig for grunneieres muligheter for å hente inntekter fra jakt framover, og for jaktas 
betydning i samfunnet.  
 
Miljødirektoratet skal, med grunnlag i de virkemidler og oppgaver som går fram av dette 
brevet, bidra til utvikling på de områdene som er nevnt ovenfor.  
 
 
3 Andre vesentlige forhold 

3.1 Effektiv ressursbruk 

Stortinget har vedtatt landbruks- og matpolitiske mål, der en effektiv landbruks- og 
matforvaltning er ett av målene. LMD legger til grunn at Miljødirektoratet benytter tildelte 
midler på en kostnadseffektiv måte, jf. Reglement for økonomistyring i staten § 4. 
Miljødirektoratet skal i rapporteringen for 2021 redegjøre for hvordan virksomheten har 
arbeidet for å gjøre ressursbruken på området høstbare viltressurser mer effektiv, og slik 
bidra til å oppfylle målet om en effektiv landbruks- og matforvaltning.  
 
 
4 Budsjettvedtak 

4.1 Utgifter  

Det er i 2021 budsjettert med utgifter til høstbare viltressurser på kapittel 1140 og 1141, jf. 
Prop. 1 S (2020-2021) fra LMD. Følgende beløp tildeles Miljødirektoratet: 
 

Kapittel Post Benevning Sum post 
(i kroner) 

1140  Haustbare viltressursar – forvaltning og tilskott til 
viltformål (Viltfondet) m.m. 

 

 01 Driftsutgifter  12 668 400 

 21 Spesielle driftsutgifter  18 587 800 

 71 Tilskott til viltformål (kan overførast)  29 986 300  

1141  Haustbare viltressursar – jegerprøve, tilskott til 
organisasjonar m.m. 
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 23 Jegerprøve m.m. (kan overførast) 3 625 000 

 75 Organisasjonar – haustbare viltressursar  2 028 000 

 
Departementet ber om at Miljødirektoratet oversender en tabelloppstilling av den nærmere 
budsjetteringen av kapittel 1140, post 01, 21 og 71 innen 31. mars 2021. 
 
Bevilgningene fra kapittel 1140 post 01, 21 og 71, skal fordeles til forvaltning av både 
høstbare og ikke-høstbare viltarter. Dette tildelingsbrevet omfatter bare midler til forvaltning 
av høstbare viltarter. Midler til forvaltning av ikke-høstbare viltarter tildeles fra KLD. I tråd 
med de forutsetninger som ble lagt til grunn for overføring av ansvar og budsjettmidler fra 
KLD til LMD, er det også for 2021 lagt opp til at budsjetterte midler på kapittel 1140 fordeles 
med 85 pst. til høstbare viltarter og 15 pst. til ikke-høstbare arter. Dersom det gjennom 
tilskuddsforvaltningen knyttet til kapittel 1140, post 71, viser seg nødvendig å vurdere 
justering av denne fordelingen i løpet av året, kan dette tas opp med Landbruks- og 
matdepartementet.  
 
I tillegg kommer midler fra Landbrukets utviklingsfond (LUF), som tildeles Miljødirektoratet for 
oppfølging av Handlingsplan mot villsvin, se også pkt. 5.1 og 5.4 for nærmere omtale. 
Følgende beløp tildeles Miljødirektoratet.   
 

Kapittel Post Benevning Sum post 
(i kroner) 

1150 50 Tilskott til Landbrukets utviklingsfond (LUF) 
(Utbetales på bakgrunn av skriftlig anmodning til LMD) 

2 000 000 

 
Det tas forbehold om endringer i tildelingene som følge av eventuelle endringer i budsjettet 
for 2021. 
 

4.2 Inntekter 

Det er i 2021 budsjettert med følgende inntekter knyttet til jegerprøve og høstbare 
viltressurser på kapittel 4141 og 5576, jf. Prop. 1 S (2020-2021) fra LMD:  
 

Kapittel Post Benevning Sum post 
(i kroner) 

4141  Haustbare viltressursar  

 01 Jegerprøve, gebyr m.m.  3 625 000 

5576  Sektoravgifter under Landbruks- og 
matdepartementet 

 

 72  Jeger- og fellingsavgifter 82 780 000 
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5 Nærmere om tildelingen for 2021 

5.1 Budsjettposter 

 
Kapittel 1140, post 01 skal benyttes til lønn og godtgjørelser til de statlige villreinnemndene 
og andre driftsutgifter knyttet til viltforvaltningen. Posten finansierer også drift av 
Jegerregisteret, som Brønnøysundregistrene drifter.  
 
Kapittel 1140, post 21 omfatter spesielle driftsutgifter, og er rettet mot større nasjonale tiltak. 
Posten skal dekke tiltak som blir sikret gjennomført av Miljødirektoratet.  
 
Kapittel 1140, post 71 omfatter tilskudd til viltformål, jf. forskrift 19. desember 2018 nr. 2172.  
 
Kapittel 1141, post 23 omfatter midler til ordningen med jegerprøve. Bevilgningen motsvares 
av inntektene på kapittel 4141, post 01, og det er knyttet en merinntektsfullmakt til 
inntektsposten, se pkt. 5.3. 
 
Kapittel 1141, post 75 skal benyttes til tilskudd for å stimulere barn og unge til forståelse og 
bruk av utmarksressursene, jf. forskrift 4. juli 2019 nr. 983. 
 
Kapittel 1150, post 50 er midler over Landbrukets utviklingsfond, avsatt til tiltak mot villsvin, 
herunder oppfølging av Handlingsplan mot villsvin 2020-2024. Midlene utbetales på 
bakgrunn av skriftlig anmodning til LMD, der det må framgå hvilken konto midlene skal 
utbetales til. Rapporteringen på bruken av midlene tas inn i den årlige rapporteringen til LMD, 
jf. pkt. 7. 
 
Inntektene fra gebyr for Jegerprøven er budsjettert på kapittel 4141, post 01.  
Inntektene fra jeger- og fellingsavgifter som innbetales til Viltfondet og overføres 
statsregnskapet, er budsjettert på kapittel 5576, post 72. Departementet viser til Prop. 1 S 
(2020-2021) for en oversikt over disponeringen av de samlede inntektene fra Viltfondet.  
 

5.2 Forvaltning av tilskuddsordninger 

Miljødirektoratet skal til enhver tid ha oversikt over hvor stor del av bevilgningene som er 
kommet til utbetaling, og hvor stor del som er bundet opp i tilsagn som ikke er kommet til 
utbetaling. Miljødirektoratet må påse at samlet utbetaling og tilsagn ikke overskrider 
beløpene som her stilles til disposisjon for hver enkelt ordning, med tillegg av eventuelt 
overført beløp fra forrige budsjettår. I den grad ubrukte midler fra 2020 kommer i tillegg, vil 
dette bli meddelt i eget brev på et senere tidspunkt.  
 
Tilskuddsordningene må forvaltes i samsvar med generelle bestemmelser i 
økonomiregelverket for staten og bestemmelser for økonomistyring i staten kapittel 6. 
Direktoratet må ha etablert internkontroll gjeldende tilskuddsforvaltning i henhold til 
bestemmelsenes pkt. 6.3.8.1. Miljødirektoratet skal kontrollere den informasjon 

https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2018-12-19-2172?searchResultContext=1167&rowNumber=1&totalHits=61
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-07-04-983
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tilskuddsmottaker sender inn som har betydning for direktoratets beregning av tilskuddsbeløp 
og tildeling. Direktoratet skal også kontrollere rapporter som tilskuddsmottaker sender inn om 
måloppnåelse, jf. bestemmelsene pkt. 6.3.6 og 6.3.8.2. 
 
Miljødirektoratet kan fastsette nærmere regler mv., som er nødvendig for forvaltningen av 
ordningene, innenfor det regelverket departementet har fastsatt og det som framgår av dette 
tildelingsbrevet.  
 

5.3 Budsjettfullmakter 

Ved behandlingen av Prop. 1 S (2020-2021) har Stortinget vedtatt følgende budsjettfullmakt 
som angår Miljødirektoratet og forvaltningsområdet høstbare viltressurser: 
 
Merinntektsfullmakter 
Miljødirektoratet kan overskride bevilgningen under kap. 1141, post 23 Jegerprøve m.m. mot 
tilsvarende merinntekter under kap. 4141, post 01 Jegerprøve, gebyr m.m. 
 

5.4 Faglige prioriteringer i 2021 

Ut over den løpende faglige virksomheten, herunder tilskudds- og regelverksforvaltning, skal 
direktoratet bidra til utviklingstiltak innenfor området høstbare viltressurser.  
 
Regelverk 
Miljødirektoratet skal bidra til departementenes arbeid med en gjennomgang, 
systematisering og modernisering av viltloven, bl.a. med å fremskaffe eller produsere 
nødvendig kunnskapsgrunnlag. Direktoratet bes også, på selvstendig grunnlag, å vurdere 
behovet for utredninger som er relevant for lovarbeidet, og særlig dersom det er nødvendig å 
engasjere eksterne fagmiljøer. Departementene vil, etter samråd med direktoratet, komme 
tilbake med en nærmere angivelse av utredningsbehov og faggrunnlag i supplerende 
tildelingsbrev. 
 
Vilthelse 
Departementet ber Miljødirektoratet om å videreføre samarbeidet med Mattilsynet og 
Veterinærinstituttet, herunder om vilthelse.  
 
Miljødirektoratet må prioritere arbeidet med å forebygge spredning av smitte av 
prionsykdommen CWD hos hjortevilt, herunder følge opp arbeidet med gjenoppbygging av 
villreinbestanden i Nordfjella, sone 1. 
 
Departementet forutsetter at Miljødirektoratet viderefører arbeidet med 
overvåkingsprogrammer for vilthelse og viltbestander, herunder vurderer å legge til rette for 
en tettere kobling mellom disse programmene dersom det er grunnlag for det. 
 
Villsvin  
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Oppfølging av regjeringens målsetting om færrest mulig villsvin, spredt ut over et minst mulig 
område skal prioriteres i 2021. Tildelte midler fra Landbrukets utviklingsfond, jf. pkt. 4.1 og 
5.1, skal benyttes til grunneiersamarbeid og kompetanseutvikling for mest mulig effektiv jakt 
på villsvin. 
 
Strategi for forvaltning av hjortevilt 
Departementet viser til den eksterne evalueringen av Strategi for forvaltning av hjortevilt 
(2009) som utføres av Menon Economics, med frist for rapportering til direktoratet i april 
2021. Direktoratet må være forberedt på å utarbeide en ny strategi for en framtidsrettet 
hjorteviltforvaltning og bes komme tilbake til departementet med en plan for dette arbeidet.   
 
Viltpåkjørsler/nsvar for for skadet vilt 
Departementet viser til rapport fra direktoratet om viltpåkjørsler, mottatt 15. desember 2020. 
Departementet vil gå gjennom rapporten og komme tilbake til videre oppfølging.  Direktoratet 
må ta høyde for oppfølging av saksområdet også i 2021.  
 
Rekruttering og omdømme 
Direktoratet bes på egnet måte oppdatere kunnskapen om rekruttering til jakt og fangst, jf. 
NINA-rapport 221/2007. Direktoratet bes tilsvarende om å gjennomføre undersøkelse knyttet 
til utøvelse av jakt og fangst mv. i forkant av kommende jakttidsrevisjon. 
 
 
6 Forvaltning av fond 

Miljødirektoratet har forvaltningsansvaret, herunder regnskapsføreransvaret, for Viltfondet, jf. 
brev fra LMD datert 19. november 2018 og Instruks for viltfondet, fastsatt 21. juni 2019 med 
endringer sist av 19. november 2019. 
 
Det framgår av Veiledningsnotat om statlige fond av 25. oktober 2012, utgitt av Direktoratet 
for økonomistyring, at Bestemmelser om økonomistyring i staten (med endringer, senest 23. 
september 2019) pkt. 1.6.1, tredje avsnitt, og pkt. 2.3.3 om utarbeidelse av årsrapport, også 
gjelder for fond. Miljødirektoratet skal således utforme både årsrapport, inkludert 
årsregnskap, for Viltfondet.  
 
Årsrapport og årsregnskap for Viltfondet for 2021 skal foreligge innen 15. mars 2022.  
 
 
7 Rapportering 

7.1 Ordinær årsrapportering og faglig rapportering  

KLD har det overordnede ansvaret for Miljødirektoratet. Kravene til årsrapporten og frister for 
årsrapporteringen framkommer av KLDs virksomhetsinstruks til direktoratet og tildelingsbrev 
fra KLD.  
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LMD har etatsstyringsansvaret for direktoratet på området høstbare viltressurser. 
Årsrapporten fra Miljødirektoratet skal også sendes til LMD elektronisk 
(postmottak@lmd.dep.no). Årsrapporten skal, med henvisning til tildelingsbrev fra LMD, 
omfatte overordnet rapportering knyttet til forvaltningen av høstbare viltressurser.  
 
Ut over det som tas inn i årsrapporten, skal Miljødirektoratet med utgangspunkt i mål og 
hovedprioriteringene i tildelingsbrevet gi en faglig rapportering på forvaltningsområdet 
høstbare viltressurser direkte til LMD. Den faglige rapporteringen for 2021 skal svare på 
LMDs krav og forventninger på området, og gi departementet grunnlag for å vurdere 
virksomhetens måloppnåelse, resultater og ressursbruk på området. Den faglige 
rapporteringen skal også inneholde annen relevant informasjon av betydning for 
departementets styring og oppfølging på området høstbare viltressurser.  
 

7.2 Regnskapsrapportering 

Intern økonomirapportering 
Miljødirektoratet skal innen 4. februar 2021 utarbeide rapporten "Intern økonomirapportering 
til Landbruks- og matdepartementet" som skal inneholde direktoratets kommentarer og 
forklaringer til statsregnskapet for foregående år for høstbare viltressurser. 
 
Delårsrapportering 
Miljødirektoratet skal rapportere regnskapstall per 31. august 2021 innen 20. september 
2021. Regnskapsrapporteringen skal fordeles på kapittel- og postnivå. Det skal rapporteres 
både på utgifts- og inntektskapitler. Vesentlige avvik i forhold til budsjettrammer og 
forutsetninger skal forklares. En kortfattet faglig rapportering kan innarbeides i 
delårsrapporten.  
 
 
8 Budsjettforslag 

8.1 Revidert nasjonalbudsjett 2021  

Miljødirektoratet skal innen 1. mars 2020 presentere forslag til større endringer på inntekts- 
eller utgiftssiden i 2020 som direktoratet ikke kan håndtere ved bruk av egne fullmakter. I 
forslagene skal det redegjøres for endringer i forhold til bevilgning og hva som er gjort for å 
begrense utgiftene. Departementet skal varsles hvis direktoratet på et senere tidspunkt blir 
kjent med større endringer i prognosene. Det kan også fremmes endringer for å sikre mest 
mulig realistisk budsjettering. 
 

8.2 Budsjettforslag 2022 

Miljødirektoratet skal innen 15. mai 2021 oversende budsjettforslag for 2022 for høstbare 
viltressurser, herunder tekstinnspill til Prop. 1 S (2021-2022).  
 

mailto:postmottak@lmd.dep.no
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Direktoratet skal samtidig utarbeide prognose for samlet avgiftsinnbetaling i 2022 til 
Viltfondet.  
 

8.3 Nysaldering av statsbudsjettet 2021  

Dersom budsjetteringen tilsier vesentlige avvik fra budsjettforutsetningene, skal foreløpige 
anslag for nysalderingen sendes departementet innen 25. juni 2021. 
 
Miljødirektoratet skal innen 20. september 2021 presentere forslag til større endringer på 
inntekts- eller utgiftssiden i 2021 som direktoratet ikke kan håndtere ved bruk av egne 
fullmakter. I forslagene skal det redegjøres for endringer i forhold til bevilgning, og hva som 
er gjort for å begrense utgiftene. Innspillet til nysalderingen skal også inneholde en oppdatert 
prognose for avgiftsinnbetaling til Viltfondet, for å sikre mest mulig realistisk budsjettering. 
Departementet skal varsles hvis direktoratet på et senere tidspunkt blir kjent med større 
endringer i prognosene. 
 
 
9 Oppsummering - Oppdrag i 2021 – høstbare viltressurser 

Oppdrag Frist 

1. Bidra til departementenes arbeid med en gjennomgang og 
modernisering av viltloven 

31. desember 

2. Gi innspill til utredningsbehov ifb. med gjennomgang av 
viltloven 

20. januar  

3. Videreføre samarbeid om vilthelse Løpende 

4. Oppfølging av Handlingsplanen mot villsvin  Løpende 

5. Strategi for forvaltning av hjortevilt – oversende ekstern 
evaluering, samt plan for videre arbeid 

30. juni 

6. Rekruttering og omdømme Løpende 

 
 
10 Styringskalender 2021-2022  

Dato Tema Beskrivelse 

Januar-
februar 
2021 

Rapportering til 
statsregnskapet 
2020 

Jf. brev fra LMD med rundskriv fra 
Finansdepartementet 

01.03.2021 
 
 

Innspill til revidert 
nasjonalbudsjett 

Virksomheten presenterer eventuelle forslag til større 
endringer på inntekts- og utgiftssiden som 
virksomheten ikke kan håndtere ved bruk av egne 
fullmakter 

15.03.2021 Årsrapport 2020 Jf. instruks og tildelingsbrev fra KLD samt pkt. 7 i 
dette brev. 

21.04.2021 Styringsmøte  
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(Oslo eller 
videomøte) 
 

15.05.2021 Prop. 1 S Budsjettforslag for 2021 for høstbare viltressurser, 
herunder tekstinnspill til Prop. 1 S (2020-2021). 

20.09.2021 Regnskapstall pr. 
31.08.2020 

Alle økonomiske data det rapporteres på fordeles på 
kapittel og post. Det skal rapporteres både på utgifts- 
og inntektskapittel. Vesentlige avvik i forhold til 
budsjettrammer og forutsetninger skal forklares. 

20.09.2021 Nysalderingen Virksomheten presenterer eventuelle forslag til større 
endringer på inntekts- og utgiftssiden som 
virksomheten ikke kan håndtere ved bruk av egne 
fullmakter 

01.11.2021 Innspill til ev. store 
satsinger i 
statsbudsjettet for 
2023 

Eventuelle store satsingsforslag knyttet til budsjett for 
2023 sendes departementet 

26.10.2020 Kontaktmøte 
(Trondheim eller 
videomøte) 
 

Høstens kontaktmøte gjennomføres etter at 
budsjettforslaget er lagt frem for Stortinget.  

Januar-
februar 
2022 

Rapportering til 
statsregnskapet 
2021 

Jf. brev fra LMD med rundskriv fra 
Finansdepartementet 

15.03.2022 Årsrapport 2021 Jf. instruks og tildelingsbrev fra KLD samt pkt. 7 i 
dette brev. 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Pål Vidar Sollie (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Nils Steinar Bø 
fagdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Klima- og miljødepartementet 
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