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 Innledning 

I dette tildelingsbrevet meddeler Landbruks- og matdepartementet styringssignaler og 
Stortingets budsjettvedtak for kapittel 1140 høstbare viltressurser, kapittel 4140 og kapittel 
5576 post 72 for 2019.  
 
I Kongelig resolusjon av 17. januar 2018 og Kongelig resolusjon av 27. april 2018 ble 
ansvaret for forvaltning av høstbare viltressurser overført fra Klima- og miljødepartementet til 
Landbruks- og matdepartementet. Det går fram av resolusjonene at ansvaret omfatter 
nærmere bestemte oppgaver etter viltloven og fjelloven, budsjettmidler knyttet til høstbare 
viltressurser, herunder jeger- og fellingsavgifter og gebyrer. Landbruks- og 
matdepartementet overtok også styringsdialog med relevante viltorganer i saker som gjelder 
høstbare viltressurser. Landbruks- og matdepartementet skal etter dette ivareta 
styringsdialogen med Fylkesmannen og dialogen med fylkeskommunen hva angår høstbare 
viltressurser.  

Landbruks- og matdepartementet overtok ansvaret for overvåkingsprogrammer for hjortevilt, 
Hjorteviltregisteret, Hjorteviltportalen, Jegerregisteret, jegerprøven og jaktstatistikk m.m.  

Landbruks- og matdepartementet overtok ansvaret for forvaltningen av villrein som høstbar 
viltressurs, herunder bestandsovervåking som grunnlag for høsting. Kvoter for jakt på villrein 
skal godkjennes av en statlig villreinnemnd. Landbruks- og matdepartementet har nå 
ansvaret for villreinnemndene.  

Landbruks- og matdepartementet har også ansvaret for fremmede arter som er definert som 
høstbare av miljømyndighetene.  

Klima- og miljødepartementet har fortsatt ansvar for virksomhetsstyringen av 
Miljødirektoratet, jf. instruks og tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet.  
 
Dette tildelingsbrevet beskriver Landbruks- og matdepartementets forventninger og krav til 
den delen av Miljødirektoratets virksomhet som gjelder høstbare viltressurser.  
 

 Mål og hovedprioriteringer 

Regjeringens mål for landbruks- og matsektoren, herunder høstbare viltressurser og 
hovedprioriteringer for dette i 2019 er omtalt i Prop. 1 S (2018-2019). Miljødirektoratet skal 
støtte opp under relevante mål og bidra til god måloppnåelse. 
 
Landbruks- og matdepartementets styringsdialog med Miljødirektoratet omfatter området 
høstbare viltressurser. Direktoratet skal bidra til bærekraftig forvaltning av disse ressursene, 
herunder arbeide for en helhetlig og effektiv forvaltning av juridiske og økonomiske 
virkemidler på området.  
 
Under dette skal Miljødirektoratet legge vekt på følgende delmål:  
 

 Regelverket for høstbare viltressurser forvaltes effektivt 



 

 

Side 3 
 

 Oppdatere og videreutvikle regelverket knyttet til høstbare viltressurser, utøvelse av 
jakt og fangst mv.  

 Tilskuddsforvaltningen er i overensstemmelse med økonomiregelverket i staten og 
andre retningslinjer gitt av Landbruks- og matdepartementet 

 Fondsforvaltningen er i overensstemmelse med økonomiregelverket i staten  
 
Landbruks- og matdepartementet legger til grunn at det er potensial for flere til å delta på jakt 
og fangst som del av høstingsbasert friluftsliv og som grunnlag for næringsutvikling og økt 
verdiskaping basert på høstbare viltressurser. Dette må ses i sammenheng med landbrukets 
øvrige ressurser, bl.a. i form av eiere, arealer og bygningsmasse mv. Landbruket har gode 
forutsetninger for å knytte høstings- og mattradisjoner sammen til lønnsomme produkter og 
opplevelser. Videreutvikling av foredling og omsetning av viltkjøtt, samt videreutvikling av 
flere jaktprodukter med ulik tilretteleggingsgrad kan bidra til økt næringsutvikling. Videre er 
rekruttering av nye, kompetente jegere viktig for grunneieres muligheter for å hente inntekter 
fra jakt framover, og for jaktas omdømme i samfunnet. Miljødirektoratet skal, med grunnlag i 
de virkemidler og oppgaver som går fram av dette brevet, bidra til utvikling på disse 
områdene.  
 

 Budsjettvedtak 

3.1 Utgifter 

Det er budsjettert med følgende utgifter til høstbare viltressurser på kapittel 1140 i 2019: 
 

Kapittel Post Benevning Sum post 
(tusen) 

Sum kap. 
(tusen) 

 1140    78 286 
 01 Driftsutgifter 13 600  
 21 Spesielle driftsutgifter 18 700  
 23 Jegerprøve m.m. 4 500  
 71 Tilskudd til viltformål 39 345  
 75 Organisasjoner  2 141  

Sum    78 286 

 
 

3.2 Inntekter 

Det er budsjettert med følgende inntekter i 2019:  
 

Kapittel Post Benevning Sum post 
(tusen 
kroner) 

Sum kapittel 
(tusen 
kroner) 

4140 01 Jegerprøve, gebyr m.m. 4 500  
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5576 72  Jeger- og fellingsavgifter 95 000 95 000 

Sum    99 500  

 
 

 Nærmere omtale av tildelingen for 2019 

 

4.1 Budsjettposter 

Kapittel 1140, post 01 skal benyttes til lønn og godtgjørelser til de statlige villreinnemndene 
og andre driftsutgifter knyttet til viltforvaltningen. Av denne posten skal 6 mill. kroner 
overføres til Brønnøysundregisteret som refusjon for driften av Jegerregisteret.   
 
Kapittel 1140, post 21 omfatter spesielle driftsutgifter, og er rettet mot større nasjonale tiltak. 
Posten skal dekke tiltak som blir sikret gjennomført av Miljødirektoratet eller Fylkesmannen.  
 
Departementet ber om at Miljødirektoratet oversender en oversikt over den nærmere 
budsjetteringen av kapittel 1140, post 01, 21 og 71.   
 
Kapittel 1140, post 71 omfatter tilskudd til viltformål. Landbruks- og matdepartementet har 
fastsatt forskrift 19. desember 2018 nr. 2172 for tilskudd fra underpost 3.   
 
Bevilgningen fra kapittel 1140 post 01,21 og 71 skal fordeles mellom høstbare og ikke-
høstbare viltarter, og midler til ikke-høstbare arter tildeles fra Klima- og miljødepartementet. 
Departementet ber om at Miljødirektoratet foreslår en begrunnet fordeling basert på 
erfaringstall fra 2018 og 2019, og oversender dette til departementet innen 15. desember 
2019.  
 
Kapittel 1140, post 75 skal benyttes til en tilskuddsordning for å stimulere barn og unge til 
forståelse og bruk av utmarksressursene. Miljødirektoratet bes om å utarbeide et forslag til 
innretning av en slik ordning, der det legges opp til at Miljødirektoratet skal forvalte 
ordningen. Fristen for denne leveransen settes til 1. februar 2019.  
 
Inntektene fra jegerprøvegebyr under kapittel 4140 skal benyttes til gjennomføring av 
jegerprøven, jf. kapittel 1140 post 23. 
 
Inntektene fra jeger og fellingsavgifter som innbetales til Viltfondet, er budsjettert på kapittel 
5576, post 72. Departementet viser til Prop. 1 S (2018-2019) for en oversikt over 
disponeringen av de samlede inntektene fra Viltfondet.  
 

4.2 Faglige prioriteringer 

Ut over den løpende faglige virksomheten, herunder tilskudds- og regelverksforvaltning, skal 
direktoratet bidra til utviklingstiltak innenfor området høstbare viltressurser.  

https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2018-12-19-2172?searchResultContext=1167&rowNumber=1&totalHits=61
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Departementet ber Miljødirektoratet om å gjøre en vurdering av behovet for oppdatering og 
modernisering av regelverket knyttet til høstbare viltressurser, sett i lys av endringene i 
ansvarsfordelingen mellom departementene, og oversende denne innen 1. juni 2019.  
 
Departementet nedsatte høsten 2018 en arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide en 
handlingsplan for en helhetlig satsing på næringsutvikling basert på høstbare viltressurser. 
Arbeidsgruppen består av partene i jordbruksavtalen, skogbruksorganisasjonene og Norges 
Jeger- og Fiskerforbund. Miljødirektoratet deltar i sekretariatet for denne gruppen sammen 
med Innovasjon Norge og Landbruks- og matdepartementet. Arbeidsgruppa skal sluttføre sitt 
arbeid i løpet av første kvartal 2019. Departementet vil komme tilbake til nærmere oppfølging 
av handlingsplanen.  
 
Departementet ber Miljødirektoratet om å videreføre samarbeid med Landbruksdirektoratet, 
Mattilsynet og Veterinærinstituttet knyttet til vilthelse og fremmede arter.  
 
Miljødirektoratet skal i samarbeid med Mattilsynet utarbeide en handlingsplan mot villsvin i 
Norge. Som utgangspunkt for handlingsplanen skal det legges til grunn et hovedmål om 
minst mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område. Planen bør beskrive 
trusselbildet, og et forvaltningsregime, herunder aktører og ansvar for gjennomføring, 
eksisterende virkemidler/tiltak og behov for nye, som over tid ivaretar dette målet. Planen 
skal vektlegge betydningen av grunneiersamarbeid. Miljødirektoratet og Mattilsynet skal 
utarbeide planen etter samråd med Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, 
Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Jeger- og Fiskerforbund.  
 
Departementet ber om å få oversendt et utkast til handlingsplan med en foreløpig oversikt 
over mulige tiltak innen 15. mars 2019, og at endelig handlingsplan oversendes innen 1. 
november 2019. Jf. også tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet. Departementene vil 
ta initiativ til et møte med Miljødirektoratet og Mattilsynet om dette arbeidet så snart som 
mulig. 
 
Miljødirektoratet skal bidra til å forebygge spredning av smitte av prionsykdommen CWD hos 
hjortevilt og følge opp arbeidet med gjenoppbygging av villreinbestanden i Nordfjella, sone 1. 
Departementet ser det som viktig at det legges til rette for en felling av villrein og et 
prøveuttak som raskest mulig bidrar til å gi svar på om reinen i Nordfjella sone 2 og 
Hardangervidda er egnet som kildebestander for påfølgende reetablering i Nordfjella sone 1. 
 
Departementet ber Miljødirektoratet, som et grunnlag for å vurdere ytterligere tiltak og 
samarbeid, om å oppsummere eksisterende kunnskap og tiltak for å redusere omfanget av 
viltpåkjørsler innen 1. november 2019.   
 

 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 
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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 2018 kommer i tillegg, vil 
dette bli meddelt i eget brev på et senere tidspunkt.  
 
Tilskuddsordningene må forvaltes i samsvar med generelle bestemmelser og krav i 
økonomiregelverket for staten.  
 
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.  
 

 Forvaltning av fond 

Miljødirektoratet har forvaltningsansvaret, herunder regnskapsføreransvaret, for Viltfondet, jf. 
brev fra Landbruks- og matdepartementet datert 19. november 2018. Endelig årsregnskap 
for 2018 for Viltfondet skal foreligge innen 15. mars 2019, som vedlegg til årsrapporten for 
høstbare viltressurser. Endelig årsregnskap for 2019 for Viltfondet skal foreligge innen 15. 
mars 2020.  
 

 Regnskapsrapportering 

Miljødirektoratet skal i årsrapporten avlegge årsregnskap i henhold til retningslinjer fra 
Finansdepartementet (R-115). Endelig årsregnskap for 2018 skal foreligge innen 15. mars 
2019. Endelig årsregnskap for 2019 skal foreligge innen 15. mars 2020. 
 
Miljødirektoratet skal innen 4. februar 2019 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 2019 innen 20. september 
2019. 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. 
 

 Rapportering 

Årsrapporten for 2018 skal oversendes til Landbruks- og matdepartementet innen 15. mars 
2019. Årsrapporten for 2019 skal oversendes til Landbruks- og matdepartementet innen 15. 
mars 2020. Årsrapporten skal sendes til postmottak@lmd.dep.no, med kopi til 
Riksrevisjonen, postmottak@riksrevisjonen.no.  
 

mailto:postmottak@lmd.dep.no
mailto:postmottak@riksrevisjonen.no
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Årsrapporten skal gi en helhetlig og dekkende beskrivelse av Miljødirektoratets virksomhet 
på området høstbare viltressurser, herunder av ressursbruk og resultater det foregående år. 
Årsrapporten skal svare på departementets krav og forventninger i tildelingsbrevet, og skal gi 
departementet grunnlag for å vurdere virksomhetens måloppnåelse, resultater og 
ressursbruk på området. Årsrapporten skal også inneholde annen informasjon av betydning 
for departementets styring og oppfølging på området høstbare viltressurser. 
 

8.1 Revidert nasjonalbudsjett 2019  

Miljødirektoratet skal innen 1. mars 2019 presentere forslag til større endringer på inntekts- 
eller utgiftssiden i 2019 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 Nysaldering av statsbudsjettet 2019  

Miljødirektoratet skal innen 20. september 2019 presentere forslag til større endringer på 
inntekts- eller utgiftssiden i 2019 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. Foreløpige anslag vedrørende nysalderingen skal sendes 
departementet innen 25. juni 2019. 
 

8.3 Budsjettforslag 2020 

Miljødirektoratet skal innen 15. mai 2019 oversende budsjettforslag for 2020 for høstbare 
viltressurser. Direktoratet skal samtidig utarbeide prognose for samlet avgiftsinnbetaling i 
2020 til Viltfondet.  
 

8.4 Budsjettforslag 2021 

Miljødirektoratet skal innen 1. desember 2019 oversende eventuelt større satsingsforslag i 
tilknytning til statsbudsjettet for 2021. 
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 Styringskalender 2019-2020 

 

Dato Tema Beskrivelse 

2019 

4. februar  Rapportering til 
statsregnskapet 2018 

Intern økonomirapportering til Landbruks- og 
matdepartementet. Forklaringer til statsregnskapet 

15. mars  Årsrapport og endelig 
årsregnskap 2018 

 

24. april  Styringsmøte Oslo 

15. mai  Innspill til Prop. 1 S Prognose for innbetalinger til Viltfondet 

20. 
september  

Halvårsrapportering Regnskapstall per 31.08.2019 

23. oktober  Kontaktmøte Trondheim 

2020 

3. februar  Rapportering til 
statsregnskapet 2019 

 

15. mars  Årsrapport og endelig 
årsregnskap 2019 

 

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

 
 

Frode Lyssandtræ  
avdelingsdirektør 
 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Klima- og miljødepartementet 
Riksrevisjonen 
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