
Tilskudd til 
kommuner med 

ulverevir



Pål Sindre Svae

• Indre Østfold kommune

• Vilt- og utmarksforvalter

• Tlf 90 55 09 82

• Epost 
pal.sindre.svae@io.kommune.no

• Kontaktperson om rovdyr

• Også på akutte hendelser

• Om ikke kontakt: ring 414 45 933

(Viltvakta IØ)

mailto:pal.sindre.svae@io.kommune.no


Generelt om ordningen

• Fra Klima- og miljødepartementet 

• 20 millioner totalt

• Formål: 
Konfliktdemping

• Ulverevir
• Fordeles likt på kommunene med 

ulverevir året før.

• Uavhengig av antall revir

• Hva kan tilskuddet benyttes til?

• Oppfylle formålet (konfliktdemping)

• Komme de som er negativt berørt til gode

• Kommunen bestemmer fordeling.

• Bruken av tilskuddet skal være relatert til 
den særlige belastning av å ha et ulverevir 
i kommunen.



Hva har midlene gått til?

• Beskytte beitedyr

• Tilrettelegge friluftsliv

• Tilskudd tapte jaktinntekter

• Hund



Oppfyller midlene 
formålet?

• Er midlene konfliktdempende?

• 65 % av kommunene mener det



Hvilke kommuner i 
Østfold hadde ulverevir 
19/20?

• Halden

• Aremark

• Marker

• Rakkestad

• Indre Østfold

• Alle kommunene har fått midler

Forskjellig praksis på bruk

• For andre kommuner – ta 
kontakt med respektive
kommune



Rovviltprosjektet IØ

• Rovviltprosjektet i Indre Østfold jobber for å ivareta lokale nærings- og 
fritidsinteresser som er særlig berørt av å ha virksomhet eller drive aktiviteter i 
områder med rovvilt. Våre største målgrupper er beitenæringen og jegerstanden.

• Andreas Helbæk jr prosjektleder. Behandler nå søknader, men PSS er 
kontaktperson. 

• Spørsmål om konkrete søknader og prosjektet rettes Andreas. Tlf 404 05 971

• Rovviltprosjektet: https://www.io.kommune.no/tjenester/naring-og-
landbruk/landbruk-og-viltforvaltning/rovviltprosjektet/

• Løpende frist

https://www.io.kommune.no/tjenester/naring-og-landbruk/landbruk-og-viltforvaltning/rovviltprosjektet/


Retningslinjene (revidering nå)
Alminnelige bestemmelser

• Rovviltprosjektet kan innvilge tilskudd til næringsdrivende, lag, 
foreninger og private som ønsker å sette inn konkrete tiltak eller 
avholde arrangementer som kan relateres til belastningen å drive 
nærings- eller fritidsvirksomhet i områder med ulv.

• Tilskuddsordningen omfatter både nærings- og fritidsrelaterte
aktiviteter.

• Ved innvilget søknad tildeles tilskuddet fortrinnsvis etterskuddsvis, 
og først etter at anmodning om utbetaling (se punkt 2.4) er levert og 
godkjent av Rovviltprosjektet.



Alminnelige bestemmelser fortsetter

• Alle søknader vurderes i henhold til tilskuddsregelverket knyttet til 
tilskudd til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold, 
fastsatt av Klima- og miljødepartementet 27. juni 2017, samt en 
intern vurdering av tiltakets eller arrangementets allmennyttige 
gevinst etter disse retningslinjer.

• Rovviltprosjektet kan sette som vilkår at tilskuddsmottakere skal 
bidra til å loggføre brukererfaringer. Slike vilkår avtales nærmere 
mellom Rovviltprosjektet og tilskuddsmottaker.



Søknader
• Alle søknader skal fremmes via elektronisk søknadsskjema som du 

finner ved å trykke her. Krever innlogging via ID-porten. 

• Innkomne søknader behandles fortløpende.

• Ved tilsagn kreves det en elektronisk aksept av tilskuddet. 
Akseptskjema finner du ved å trykke her.

• Utbetaling av tilskuddet skjer via elektronisk anmodningsskjema. 
Dette finner du ved å trykke her.  Bilag og sluttrapport må legges 
ved anmodningen. Delutbetaling kan avtales mellom 
tilskuddsmottaker og Rovviltprosjektet.

• Søknaden skal inneholde et realistisk budsjett og start- og 
sluttidspunkt for tiltaket.



Søknader fortsetter

• Søknader om tilskudd til rovdyravvisende gjerder kan først 
innvilges etter at en  prosjektbeskrivelse for det aktuelle gjerdet er 
utarbeidet av en gjerdekonsulent. Prosjektbeskrivelsen skal legges 
ved søknaden. Det gis tilskudd til prosjektering.

• Det kan innvilges tilskudd inntil 200.000 NOK eller 80 % av tiltakets 
eller arrangementets totalkostnad. Det legges til grunn 20 % 
egeninnsats/egenfinansiering. Beskyttelsesvester for jakthunder 
fullfinansieres.

• Det kan i særlige tilfeller innvilges tilskudd utover fastsatte satser i 
punkt 2.8





Rapportering

• Rovviltprosjektet kan kreve rapport fra mottakere av 
tilskuddsmidler.

• Når det foreligger en avtale om å bidra til å loggføre brukererfaringer 
gjøres dette i all hovedsak ved å rapportere bruk og erfaringer, føre 
logg og samle bildemateriale. 



Misbruk

• Hele eller deler av tilskuddet kan kalles tilbake hvis det avdekkes 
forhold som skulle tilsi at tilskuddet på en eller annen måte har blitt 
misbrukt, eller at vilkår har blitt brutt.



Hva har Rovviltprosjektet bevilget penger til?

• Hjorteviltforvaltning

• Viltkamera

• Informasjon

• Undervisning/skole

• Gapahuk/bålplass

• Hundevester

• Hundehegn

• Interkommunalt 
skadefellingslag

• Rovdyravvisende gjerder 

Foto: Statsforvalteren



Neste år?

• Per 2.2 ikke revir i IØ kommune?

• Østmarka? (Ikke par?)

• Rømskog (Marker)

• Boksjø? 
(Aremark/Halden/Rakkestad?)

• Aurskog? (Borte? Nytt?)

• Deisjø? 

• Lite snø fremover.. 



Tips

• Deisjø borte? 

• Men «faren er ikke over!»

• Dukker opp nye ulv fremover – garantert. 

• Forsøk å søk FKT-midlene først

• Kontakt oss om det er tiltak som ikke er prioritert av 
FKT/Statsforvalteren

• Vi prioriterer også om vi får mange søknader/konkurranse. 

• NB! Midlene gjelder kun IØ kommune, men andre kommuner har 
noe  tilsvarende løsninger. 

• Ta kontakt med viltansvarlig i din kommune.



Søk gjerne midler!
io.kommune.no



Takk for meg


