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1
Innspill til bruk av tilskudd til kommuner med ulverevir

Strategi for fordeling av tilskudd - støtte til kommuner med ulverevir.
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Halden kommune søkte høsten 2018 om støtte gjennom ordningen «tilskudd til kommuner med ulverevir i
Hedmark, Akershus og Østfold – 2018». Kommunen fikk innvilget kr 2 mill. i støtte fra Miljødirektoratet
og har våren 2019 hatt samtaler med brukerinteressene. Det har kommet inn både muntlige og skriftlige
innspill til hvordan midlene bør fordeles.
Bonde- og skogeierlagene i kommunen har sendt inn et skriftlig innspill som ligger vedlagt saken.
Rådmannens innstilling:
Halden kommune har fått tildelt kr 2 mill. gjennom ordningen «tilskudd til kommuner med ulverevir i
Hedmark, Akershus og Østfold – 2018». Kommunen velger å prioritere følgende tiltak:











Informasjons- og aktivitetstiltak rettet mot barn og unge: 100%
Belysning og busskur for skolebarn innenfor eller i tilknytning til ulvereviret: 100%
Inngjerding av tun og ekstra belysning rundt bolighus innenfor eller i tilknytning til ulvereviret:
50%
Ekstra beskyttelse av hunder – elektriske vester, tak på hundegårder innenfor eller i tilknytning til
ulvereviret: 100%
Utgifter til ekstra tilsyn med husdyr på beite: 100%
Merking av dyr på beite – sender og sporingsutstyr: 50%
Rydding langs turstier: 100%
Konfliktdempende tiltak i tilknytning til ulvereviret: 100%
Tap av jakt- og andre utmarksinntekter innenfor ulvereviret. Nedgangen i inntekter må
dokumenteres: 100%
Utprøving av nye gjerdetyper 65%

Tilskuddssats blir beregnet på dokumenterte utgifter og tiltaket må være forhåndsgodkjent av kommunen.
Det settes ingen søknadsfrist – søknadene behandles fortløpende.

Saksutredning:
Bakgrunn
Halden kommune har over lengre tid har hatt et ulverevir helt eller delvis innenfor kommunegrensen, ved
Boksjøene. Miljødirektoratet har etablert i 2017 en støtteordning der kommuner med ulverevir kan søke
om støtte til ulike tiltak. Støtteordningen fikk en årlig bevilgning over statsbudsjettet på 20 mill. Halden
kommunen søkt på midlene høsten 2018, og fikk en tilsagn om kr 2 mill. til dette formålet.
Tildelte midler kan disponeres relativt fritt så lenge tiltakene på en eller annen måte kan knyttes til
ulvereviret. Midlene tildeles for et år av gangen, og kommunene rapporterer tilbake til Miljødirektoratet i
mai måned på kommunens strategi for bruken av midlene, og på faktisk bruk ved års slutt.
Midlene ble først tildelt kommunen rundt årsskiftet 2018-19. Kommunen har gjennomført en kort prosess
rundt tildelingskriterier og støttesats for 2019, og har kommet til følgende formål:











Informasjons- og aktivitetstiltak rettet mot barn og unge: 100%
Belysning og busskur for skolebarn innenfor eller i tilknytning til ulvereviret: 100%
Inngjerding av tun og ekstra belysning rundt bolighus innenfor eller i tilknytning til ulvereviret:
50%
Ekstra beskyttelse av hunder – elektriske vester, tak på hundegårder innenfor eller i tilknytning til
ulvereviret: 100%
Utgifter til ekstra tilsyn med husdyr på beite: 100%
Merking av dyr på beite – sender og sporingsutstyr: 50%
Rydding langs turstier: 100%
Konfliktdempende tiltak i tilknytning til ulvereviret: 100%
Tap av jakt- og andre utmarksinntekter innenfor ulvereviret. Nedgangen i inntekter må
dokumenteres: 100%
Utprøving av nye gjerdetyper 65%

Søknader i tråd med formål med støtteordningen vil bli vurdert fortløpende. Det dettes derfor ingen
søknadsfrist. Halden kommune tar sikte på å søke om ny tildeling ved søknadsrunden høsten 2019.
Ulvesporing er komplisert og tidkrevende, og
spesielt med snøfattige vintrer. Det har over
lengre tid vært registrert en familiegruppe i
grensetraktene ved Boksjøene. Vinteren
2018-19 er denne ikke observert, og det er
derfor usikkerhet om familiegruppa fortsatt er
i området. Det er imidlertid ingen tvil om at
det er ulv i Halden, men altså ingen registrert
yngling i Halden i 2018.
Utsnitt fra Miljødirektoratet sin nettside:
«Etablering av ulverevir kan medføre behov
for økt informasjon og veiledning til
innbyggere i kommuner som berøres. Det kan
også oppstå ulike konflikter knyttet til
etableringen, slik som eksempelvis skade på
husdyr og annen påvirkning av næringsliv,
herunder jakt og jaktutleie. Klima- og
miljødepartementet har derfor etablert en
egen tilskuddsordning som skal bidra til
konfliktdemping i kommuner med ulverevir.
Ordningen omfatter kommuner i fylkene
Hedmark, Akershus og Østfold.
Det er et grunnleggende hensyn at bakgrunnen for ordningen er Stortingets ønske om å etablere en
økonomisk ordning for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen. Konkrete tiltak

i lokalsamfunnet som kommer innbyggerne direkte til gode og virker positivt anses som konfliktdempende
og er i kjerneområdet av bestemmelsen.
Kommuner som mottar tilskudd står fritt til å disponere tilskuddet og velge tiltak, herunder å tilgodese
berørte næringsinteresser, organisasjoner eller privatpersoner. Bruken av tilskuddet skal være relatert til
konsekvensen av at kommunens areal helt eller delvis omfattes av ulverevir. Kommunenes bruk av
pengene skal henge sammen med belastningen med å ha et ulverevir. Tiltak som kan være aktuelle er
f.eks. støtte til grunneiere som mener de har fått redusert sine jaktinntekter som følge av ulv, støtte til
næringsutvikling, til transport, til fysiske tiltak for å gjøre innbyggere tryggere der det er ønske om det,
støtte til idretter og aktiviteter for å kompensere for manglende bruk av skog og mark osv.»
Konklusjon
Halden kommune har mottatt kr 2 mill. gjennom Miljødirektoratets støtteordning til kommuner med
ulverevir. For sikre en fornuftig bruk av midlene og at alle får lik behandling har kommunen laget noen
tildelingskriterier. I arbeidet med kriteriene har kommunen etterstrebet å finne tiltak som kan være
positive for de som bor og bruker de berørte områdene, og bidra til at ulvereviret ikke begrenser den
generelle bruken skog og utmark til rekreasjon.
Det settes ingen søknadsfrist – søknadene behandles fortløpende.
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