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Saksbehandlingsregler med kriterier for tildeling fra den statlige tilskuddsordningen til 
kommuner med ulverevir, vedtatt i Kongsvinger kommunestyre 07.11.2019  
(KS-sak 150/19) 
 
1. Fullmakter   
Rådmannen søker Miljødirektoratet om midler fra tilskuddsordningen for kommuner med 
ulverevir inntil ordningen opphører eller kommunen ikke lenger tilfredstiller søkerkriteriene.  
 
Formannskapet er førsteinstans på fordeling av midlene på innkomne søknader. 
 
Kommunestyret er klageorgan på fordelingsvedtaket.  
 
Rådmannen har fullmakt til å forfatte tildelingsbrevene til søkere som har fått bevilgning, med 
de vilkårene som anses påkrevet (arbeidsfrister, delutbetalinger, rapportering, regnskap mv.).  
 
Formannskapet er klageorgan på de administrative vilkårene som følger hver enkelt tildeling.  
 
2. Formål   
Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å dempe konfliktene som følger av kommunens 
ulverevir. Da ordningen er Regjeringens oppfølging av to anmodningsvedtak gjort i Stortinget i 
2016 skal kommunen forvalte den slik at begge virkemidler tas i bruk:  

 kompensasjon til rettighetshavere for tapte jaktinntekter  
 aktive konfliktdempende tiltak hvor enhver er søknadsberettiget  

 
3. Målgruppe for konfliktdempende tiltak 
Det er ingen begrensninger på hvem som kan få tilskudd. Kommunen ønsker søknader fra 
enkeltpersoner, lag, organisasjoner, bedrifter – private som offentlige.  
 
Innvilgede tiltak skal ha konfliktdempende effekt innenfor kommunens grenser. Det gjelder 
også for interkommunale samarbeidsprosjekter. 
 
Bruken av tilskuddet skal være relatert til den særlige belastningen av å ha ulverevir i 
kommunen. 
 
4. Krav til søknader om midler til konfliktdempende tiltak  
Søknaden skal inneholde en beskrivelse av det konfliktdempende elementet i 
tiltaket/prosjektet, budsjett og finansieringsplan (fordelt på tilskudd, egne midler og 
egeninnsats). Kart skal legges ved hvis det er relevant.  
 
Flerårige søknader avgjøres for det 1. året, og må deretter fornyes av søker for å være med i 
konkurransen neste år.  
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5. Faste andeler  
Av årlig tildelt ramme fra Miljødirektoratet skal faste andeler som en kompensasjon for tapte 
inntekter, utbetales til: 

a. 45 % til kommunens elgvald som ligger innenfor ulvesona etter søknad som 
dokumenterer faktisk tap. Andelen fordeles mellom søkere etter tellende jaktareal og 
begrenses oppad til godkjent søknadssum. 

b.  5 % til kommunalt viltfond 
 
6. Tilskuddsandel ved bevilgning til konfliktdempende tiltak  
Tildelt andel av søknadssum vil variere avhengig av søknadsomfanget, for innvilgete søknader 
fra 30% og oppover.  
 
7. Arbeidsfrist på konfliktdempende tiltak 
Tiltaket skal være gjennomført innen 2 år fra tildelingsbrevet går ut. Kommunen kan etter 
søknad forlenge arbeidsfristen, normalt med inntil 1 år.  
 
8. Overføring og omdisponering av midler  
Av hensyn til likebehandling og kvalitetsforskjeller i søkermassen kan midler overføres til neste 
søknadsrunde.  
 
Inndratte midler overføres neste års ramme.  
 
Hvis ordningen opphører overføres restmidlene til det kommunale viltfondet. 


